
Απ' ότι φαίνεται μικραίνει η λίστα των
υπερχεωμένων Δήμων, αφού το ΥΠΕΣ

σύμφωνα με τη νέα κατάταξη που σχεδιάζει,
αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τους 10 με 15,
που λόγω υπερχρέωσης θα αναγκαστούν να
ενταχθούν σε πρόγραμμα εξυγίανσης.

Για τη νέα κατάταξη που σχεδιάζουν το
υπουργείο Εσωτερικών και ο Χάρης Καστα-
νίδης, θα υπολογιστούν κριτήρια, όπως, για
παράδειγμα, η ετήσια τοκοχρεολυτική

δόση, το συνολικό χρέος εκτός των οφει-
λών του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», τα τα-
μειακά διαθέσιμα, το ύψος των δανείων που
δεν εξυπηρετούνται κτλ.
Σύμφωνα με το Χάρη Καστανίδη, γίνεται
προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί ο Λογα-
ριασμός Οικονομικής Εξυγίανσης των ΟΤΑ
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και όχι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους.

σελ. 3

Μικραίνει... η λίστα των
υπερχρεωµένων ∆ήµων
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Μισθοί
120.000 ευρώ

σε δηµοτικές
επιχειρήσεις

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΟΙ "ΙΩΝΕΣ"
Παλαιού
Φαλήρου
Πρωταθλητές
Ευρώπης!

σελ.9

σελ.13

Ντόρα Μπακογιάννη:
Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα

Ηπρόεδρος του κινήματος "Δημοκρατική Συμμαχία" Ντόρα Μπακογιάννη,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρώπη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής πρέπει να στείλει ένα καθαρό μή-
νυμα στις κοινωνίες και στις αγορές.
Για την Ελλάδα είναι εφικτός στόχος το πακέτο που υιοθέτησαν, με πρωτο-
βουλία της "Δημοκρατικής Συμμαχίας", οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που περιλαμβάνει ένα ρε-
αλιστικό πρόγραμμα περιορισμού των ελλειμμάτων με περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, αλλά και ένα νέο
αναπτυξιακό «σχέδιο Μάρσαλ» με 30 δις για επενδύσεις.

σελ. 2σελ. 5

Στο Βοτανικό το ισλαμικό
τέμενος της Αθήνας σελ. 2

Νέα παιδική χαρά
Υψηλάντου και Τσιτσάνη στη Γλυφάδα

Cine ΦΛΟΙΣΒΟΣ
το πρώτο θερινό 3D

ΒΟΥΛΑ

ΓΡ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΕΛ-
ΛΟΣ:

“Τα προσωπεία έπεσαν”

Χωρίς ουσία και στερούμενη της οποιασδήποτε
σοβαρής επιχειρηματολογίας, επιβλήθηκε στο

Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας (26/7) χάριν της
παραταξιακής πειθαρχίας, η επικίνδυνη και ισοπε-
δωτική άποψη του Δημάρχου στους δημοτικούς
συμβούλους της πλειοψηφίας.

σελ.13

ΑΛΙΜΟΣ

Ανοιχτές
και καθαρές

παραλίες για όλους
σελ. 3 σελ. 10
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επικαιρότητα

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Στην περιοχή του Ελαιώνα σε κτήριο της
πρώην Ναυτικής Βάσης Βοτανικού, «το

οποίο θα ανακαινισθεί και θα μετασκευασθεί
κατάλληλα», πρόκειται να λειτουργήσει το ισλα-
μικό τέμενος της Αθήνας.
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή και θα ενσωματωθεί σε υπό συζή-
τηση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλον-
τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που

ρυθμίζει ενεργειακά θέματα.
Μάλιστα, προκειμένου το έργο, η κατασκευή του
οποίου συζητείται εδώ και μία 20ετία, να προ-
χωρήσει άμεσα, η μελέτη και η κατασκευή του
θα γίνει στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
του υπουργείου Υποδομών και οι σχετικές δα-
πάνες θα βαρύνουν το πρόγραμμα δημόσιων
επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας.
Η δε διαχείρισή του θα γίνει από νομικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διοι-
κούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»,
που συστάθηκε με νόμο του 2006. Η διοικούσα
επιτροπή του τεμένους θα αποτελείται από πέντε
έλληνες κρατικούς λειτουργούς και δύο μου-
σουλμάνους από αναγνωρισμένες ενώσεις τους
στην Αθήνα. Ο ιμάμης θα διορίζεται -κατόπιν
έγκρισης- από τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας.
Το τζαμί θα μπορεί να εξυπηρετεί 500 πιστούς
και δε θα διαθέτει μιναρέ, ενώ το κόστος του
αναμένεται να ανέλθει στα 15 εκατ. ευρώ, κον-
δύλια που είχαν εγκριθεί για το λόγο αυτό το
2006.

Εφικτός στόχος για την Ελλάδα το πακέτο που
υιοθέτησαν οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι Δημο-

κράτες.
Η πρόεδρος του κινήματος "Δημοκρατική Συμμα-
χία" Ντόρα Μπακογιάννη, έκανε σήμερα την ακό-
λουθη δήλωση:
«Η Ευρώπη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής πρέπει
να στείλει ένα καθαρό μήνυμα στις κοινωνίες και

στις αγορές.
Για την Ελλάδα είναι εφικτός στόχος το πακέτο που
υιοθέτησαν, με πρωτοβουλία της "Δημοκρατικής
Συμμαχίας", οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι Δημοκρά-
τες, που περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα πε-
ριορισμού των ελλειμμάτων με περικοπές στις
δημόσιες δαπάνες, αλλά και ένα νέο αναπτυξιακό
«σχέδιο Μάρσαλ» με 30 δις για επενδύσεις.
Παράλληλα στοχεύει σε χαμηλότερα επιτόκια δα-
νεισμού, περισσότερα χρόνια για να επιτευχθούν οι
αποκρατικοποιήσεις και επιστροφή του 25% των
σχετικών εσόδων στην ελληνική οικονομία καθώς
και δραστικό περιορισμό του ελληνικού χρέους, με
αντικατάσταση των ελληνικών ομολόγων με ομό-
λογα εγγυημένα από την Ευρώπη.
Αυτό καλείται να επιτύχει η κυβέρνηση αποφεύγον-
τας τα λάθη και τις επιπολαιότητες του παρελθόντος
και να στηρίξει η αντιπολίτευση εγκαταλείποντας
έστω και στο παρά πέντε, την εθελοτυφλία και το
λαϊκισμό, που την έχουν απομονώσει από την υπό-
λοιπη Ευρώπη».

ΗΓραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας
Δημοκρατίας, Βουλευτής Α΄ Αθηνών κα Φωτεινή

Πιπιλή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η είδηση της σύλληψης τεσσάρων Μαροκινών, κατό-
χων αποφάσεων αναβολής απομάκρυνσης, στο αερο-
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προκαλέσει
αίσθηση. Οι συλληφθέντες κατά την ανακοίνωση της
αστυνομίας, αποπειράθηκαν να ταξιδέψουν μεταφέ-
ροντας προϊόντα εγκλήματος, δηλαδή κλοπιμαία.

Το γεγονός ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι οι τέσσερις συλληφθέντες ανήκουν στην
ομάδα των καταληψιών-παράνομων μεταναστών της
Νομικής Σχολής και εν συνεχεία των απεργών πείνας
του Μεγάρου “Υπατία”, που δημιούργησε τεράστια
προβλήματα στη χώρα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα.
Απαιτείται άμεση, επίσημη ενημέρωση από τον αρμό-
διο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Πα-
πουτσή».

Στο Βοτανικό το ισλαμικό τέμενος της Αθήνας

Συνελήφθησαν απεργοί πείνας του Μεγάρου Υπατίας

Ντόρα Μπακογιάννη:
Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα
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Απ' ότι φαίνεται μικραίνει η λίστα των υπερχε-
ωμένων Δήμων, αφού το ΥΠΕΣ σύμφωνα με

τη νέα κατάταξη που σχεδιάζει, αυτοί δεν θα υπερ-
βαίνουν τους 10 με 15, που λόγω υπερχρέωσης

θα αναγκαστούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα εξυ-
γίανσης.
Για τη νέα κατάταξη που σχεδιάζουν το υπουργείο
Εσωτερικών και ο Χάρης Καστανίδης, θα υπολογι-

στούν κριτήρια, όπως, για παράδειγμα, η ετήσια το-
κοχρεολυτική δόση, το συνολικό χρέος εκτός των
οφειλών του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», τα τα-
μειακά διαθέσιμα, το ύψος των δανείων που δεν
εξυπηρετούνται κτλ.
Σύμφωνα με το Χάρη Καστανίδη, γίνεται προσπά-
θεια να χρηματοδοτηθεί ο Λογαριασμός Οικονο-
μικής Εξυγίανσης των ΟΤΑ από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και όχι από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους.
Από το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνουν ότι
με την τεχνική υποστήριξη του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων θα διαμορφωθούν εξατομι-
κευμένα προγράμματα εξυγίανσης για κάθε δήμο
που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
του.
Στο σύνολο των υπερχρεωμένων δήμων θα επι-
διωχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους με με-
τατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Επίσης, στο σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, και στο οποίο θα είναι ενσωμα-
τωμένες πολλές από τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ,
προβλέπεται:

- Αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν
λάβει οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (ΤΠκΔ), με επιμήκυνση του χρόνου απο-
πληρωμής μέχρι και 25 έτη και μείωση του επιτο-
κίου από 11,5%, που είναι σήμερα το κυμαινόμενο
σε περίπου 5,9%. Με τη συγκεκριμένη χρηματο-
δότηση οι δήμοι θα εξασφαλίσουν μείωση της ετή-
σιας δόσης.
- Συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών για να
εξασφαλίσει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφει-
λών των ΟΤΑ προς το κράτος (π.χ., σε ασφαλι-
στικά ταμεία) με οφειλόμενα ποσά του κράτους
προς τους δήμους (π.χ., παρακρατηθέντα).
- Εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠκΔ προκειμέ-
νου να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους
ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των
δήμων προς τρίτους (προμηθευτές) και να εξα-
σφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ισοσκελισμέ-
νοι προϋπολογισμοί.
Στη λίστα των υπερχρεωμένων δήμων μεταξύ
άλλων αναμένεται να είναι οι Δήμοι Ζωγράφου και
Αχαρνών, όπως επίσης και οι δήμοι Ασπροπύρου,
Πειραιά, Αγ. Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστολή
Ρόβλια προς τους δημάρχους της

χώρας, στην οποία αποκαλύπτεται πως
στην εποχή της σκληρής λιτότητας και των
μειώσεων στους μισθούς των υπαλλήλων
του Δημοσίου, σε κάποιες δημοτικές επι-
χειρήσεις, κυρίως Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), κάποιοι
υπάλληλοι πίνουν νερό με... χρυσά δι-
σκοπότηρα, αφού οι μισθοί τους το 2010
(και βεβαίως το τρέχον 2011) φτάνουν
μέχρι και τα 120.000 ευρώ τη στιγμή που
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει απο-
δοχές περίπου 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία είναι αρκούντως
αποκαλυπτικά:

Σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέ-
τευσης, ΥΕ υδραυλικός λαμβάνει 38.000
ευρώ, υπάλληλος ΔΕ (υδραυλικός)
41.000 ευρώ, υπάλληλος ΤΕ 55.000
ευρώ και διοικητικός ΠΕ 76.000 ευρώ.
Με λίγα λόγια, οι μισθοί τους είναι «βα-
σιλικότεροι» του «βασιλέως» (δημάρ-
χου).
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα
«γκόλντεν μπόι» ΔΕΥΑ είναι και αυτό του
γενικού διευθυντή του Δήμου Πατρέων,
ο οποίος λαμβάνει 84.000 ευρώ ετησίως.
Στη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου δουλεύουν 21

άτομα που κοστίζουν στην επιχείρηση πε-
ρίπου 730.000 ευρώ (κατά μέσο όρο
34.700 ευρώ το άτομο). Για τα 21 άτομα,
δικαιολογούνται ένας γενικός διευθυντής
(52.000 ευρώ), ένας προϊστάμενος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών (63.000 ευρώ) και ένας
προϊ στάμενος Διοικητικών και Οικονομι-
κών Υπηρεσιών (50.000 ευρώ)!
«Χρυσούς» μισθούς δίνουν επίσης η
ΔΕΥΑ Λάρισας και Βόλου, ενώ τα ίδια
φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες
ΔΕΥΑ Δήμων της περιφέρειας και σε δη-
μοτικές επιχειρήσεις δήμων της Αττικής.
Επιστολή Ρόβλια
Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας, με
επιστολή του, ζητεί από όλες τις δημοτι-
κές επιχειρήσεις να του γνωστοποιήσουν
άμεσα (μέχρι την Τετάρτη) τα στοιχεία των
«χρυσών» υπαλλήλων, επισείοντας πα-
ράλληλα κυρώσεις στην περίπτωση που
δεν το κάνουν.

Μείωση επιχειρήσεων,
όχι και μισθών

Να σημειωθεί ότι με τον "Καλλικράτη" οι
6000 δημοτικές επιχειρήσεις μετά από κα-
ταργήσεις και συγχωνεύσεις έγιναν 2000,
ωστόσο κανείς, κατά τα φαινόμενα, δεν
έλεγξε το μισθολογικό κόστος τους.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστολή Ρόβλια προς
τους δημάρχους της χώρας, στην οποία αποκα-

λύπτεται πως στην εποχή της σκληρής λιτότητας και
των μειώσεων στους μισθούς των υπαλλήλων του
Δημοσίου, σε κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις, κυρίως
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ), κάποιοι υπάλληλοι πίνουν νερό με... χρυσά
δισκοπότηρα, αφού οι μισθοί τους το 2010 (και βε-
βαίως το τρέχον 2011) φτάνουν μέχρι και τα
120.000 ευρώ τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας έχει αποδοχές περίπου 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία είναι αρκούντως
αποκαλυπτικά:

Σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης, ΥΕ
υδραυλικός λαμβάνει 38.000 ευρώ, υπάλληλος ΔΕ
(υδραυλικός) 41.000 ευρώ, υπάλληλος ΤΕ 55.000
ευρώ και διοικητικός ΠΕ 76.000 ευρώ. Με λίγα λόγια,
οι μισθοί τους είναι «βασιλικότεροι» του «βασιλέως»
(δημάρχου).
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα «γκόλντεν μπόι»
ΔΕΥΑ είναι και αυτό του γενικού διευθυντή του Δήμου
Πατρέων, ο οποίος λαμβάνει 84.000 ευρώ ετησίως.
Στη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου δουλεύουν 21 άτομα που κοστί-
ζουν στην επιχείρηση περίπου 730.000 ευρώ (κατά
μέσο όρο 34.700 ευρώ το άτομο). Για τα 21 άτομα, δι-
καιολογούνται ένας γενικός διευθυντής (52.000 ευρώ),
ένας προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (63.000 ευρώ)
και ένας προϊ στάμενος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών (50.000 ευρώ)!
«Χρυσούς» μισθούς δίνουν επίσης η ΔΕΥΑ Λάρισας και
Βόλου, ενώ τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και σε

άλλες ΔΕΥΑ Δήμων της περιφέρειας και σε δημοτικές
επιχειρήσεις δήμων της Αττικής.
Επιστολή Ρόβλια
Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας, με επιστολή του, ζητεί από
όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις να του γνωστοποιήσουν
άμεσα (μέχρι την Τετάρτη) τα στοιχεία των «χρυσών»
υπαλλήλων, επισείοντας παράλληλα κυρώσεις στην πε-
ρίπτωση που δεν το κάνουν.

Μείωση επιχειρήσεων, όχι και μισθών

Να σημειωθεί ότι με τον "Καλλικράτη" οι 6000 δημο-
τικές επιχειρήσεις μετά από καταργήσεις και συγχωνεύ-
σεις έγιναν 2000, ωστόσο κανείς, κατά τα φαινόμενα,
δεν έλεγξε το μισθολογικό κόστος τους.

Μικραίνει... η λίστα των
υπερχρεωµένων ∆ήµων

Μισθοί 120.000
σε δηµοτικές επιχειρήσεις

Επίκαιρη ερώτηση Α. Παπαρήγα για τον Καλλικράτη

επικαιρότητα
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ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526

Κιν.: 6977 241134
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς-Κονταρίνης,,
Αλεξάνδρα Μαυράκη,
Εβελίνα Νοδάρα
Μιχάλης Παπαχριστόπουλος
ΣΚΙΤΣΑ: Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ:ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Του
∆ηµήτρη Κυπριώτη

Έχουμε και λέμε….

1. Αναδιάρθωση
2. Κούρεμα
3. Αθέτηση πληρωμών
4. Επιλεκτική Χρεωκοπία

Δεν επιλέγετε... τα παίρνετε ΟΛΑ... και όταν λέμε ΟΛΑ... εννο-
ούμε ΟΛΑ.

Όλα όσα τους πρότειναν σαν εναλλακτικές λύσεις 14 μήνες πριν
αλλά τα απέκρουαν με μια έκφραση αηδίας.

Όλα όσα τα έβρισκαν στο δρόμο τους αλλά προϋπόθετε ότι αυτά
λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας των πολιτών και όχι υπέρ των τραπε-
ζών.

Τώρα αντιστρέφοντας τη λογική και παίρνοντας το παραπάνω πα-
κέτο αλλά στη χειρότερη εκδοχή του οδηγούνε τη χώρα στην ολοκλη-
ρωτική καταστροφή.

Με έσοδα 55 δις η Ελλάδα υπόσχεται ότι μετά την ΑΘΕΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ που επίσημα ανακοινώθηκε χθες... θα αποπληρώσει στα
επόμενα 30 χρόνια 400 δις με 3.5% τόκο!.

Συνολικά περίπου 800 δις…!! 800/30 = 26,6 δις το χρόνο…..
55 – 26,6 = 28,4 Δις ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ!
Σήμερα τα έξοδα το δημοσίου είναι περίπου 62 δις. Θα πρέπει να

κόψει λοιπόν περίπου 33 δις.
Και επειδή αυτό είναι αδύνατο στο ενδιάμεσο διάστημα θα ξανά

δανειστεί!!. Και στο τέλος της 30ετίας θα χρωστάει μαζί με του τόκους
πάλι 400-500 δίς!!!.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ! Και τότε επειδή θα έχουμε πουλήσει τα πάντα
στους Γερμανούς, θα μπορούμε να κηρύξουμε άνετα πτώχευση!

Αυτό το σατανικό σχέδιο είχε από την αρχή στο μυαλό του ο με-
γάλος στοχαστής.

Βγήκε λοιπόν στα κανάλια και μας είπε ότι για όλα είχαν σχέδιο.
Τον Νοέμβρη του 2009 η χώρα δανειζόταν με 1,5% αλλά αυτός

είχε σχέδιο! Να περάσουμε όλα αυτά για να δανειζόμαστε τώρα με
3.5%!

Είχε σχέδιο! Το χρέος του 129% ήταν το τρίτο μικρότερο στην Ευ-
ρωζώνη αλλά είχε σχέδιο... το πήγε στο 150% και θα μας πάει πρώ-
τους… με σχέδιο.

Είχε σχέδιο! Το Νοέμβριο του 2009 το χρέος ήταν 270 δις, το
έχει πάει 350, θα ανέβει λέει στα 400 αλλά είχε σχέδιο!!.

Παρέλαβε επίσημα 400.000 ανέργους, τους διπλασίασε… αλλά είχε
σχέδιο!!.

Έριξε την οικονομία σε μια πρωτοφανή ύφεση αλλά, μας είπε στη
συνέντευξη ότι είχε σχέδιο!!.

Κατέστρεψε τον κοινωνικό ιστό της χώρας, κοντεύει να τη ρίξει σε
εμφύλιο… αλλά είχε σχέδιο!!.

Την ευθύνη πλέον την έχουν τα στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Αν θα συνεχίσουν στο όνομα μιας κομματικής πειθαρχίας και ενός

«ένδοξου» ονόματος να βλέπουν τη καταστροφή μιας χώρας.
Ή, αν θα αναλάβουν να τον βάλουν σε καμιά σχεδία και το αφή-

σουν εκεί να παραληρεί.

Είχε σχέδιο

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στην
Αθήνα, από κλιμάκια ελέγχου της

Οικονομικής Αστυνομίας, δύο γυναίκες,
υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίας 38 και 43
ετών, για παραβάσεις που αφορούν τα
απαγορευμένα παίγνια.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικών
ελέγχων από κλιμάκια του Τμήματος
Προστασίας Οικονομίας της Οικονομι-
κής Αστυνομίας, για τον έλεγχο και τη
βεβαίωση παραβάσεων σχετικών με τη
λειτουργία επιχειρήσεων διεξαγωγής τυ-
χερών παιγνίων:
Κατελήφθη η 38χρονη, υπήκοος Βουλ-
γαρίας, που διηύθυνε, άνευ αδείας λει-
τουργίας, κατάστημα INTERNET-CAFÉ
στην Αθήνα, να έχει θέσει σε λειτουργία
απαγορευμένα παίγνια. Από την έρευνα
στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν (25) ηλεκτρονικά παιγνιομηχανή-
ματα, εκ των οποίων τα είκοσι τρία (23)
τύπου «ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ» και τα δύο (2)
«ΡΟΥΛΕΤΑ», καθώς επίσης και το χρη-
ματικό ποσό των 1.600 € προερχόμενο
από τη διενέργεια των ανωτέρω απαγο-
ρευμένων παιγνίων.
Κατελήφθη η 43χρονη υπήκοος Βουλ-
γαρίας, ως ιδιοκτήτρια και διευθύνουσα
καταστήματος (καφενείου), να έχει θέσει

σε λειτουργία απαγορευμένα παίγνια.
Από την έρευνα στο κατάστημα βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν τριάντα (30) ηλε-
κτρονικά παιγνιομηχανήματα τύπου
«ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ», καθώς επίσης και το
χρηματικό ποσό των 4.528 €, προερ-
χόμενο από τη διενέργεια των απαγο-
ρευμένων παιγνίων.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών.
Τα κατασχεθέντα παιγνιομηχανήματα πα-
ραδόθηκαν στον Ο.Δ.Δ.Υ για φύλαξη.
Για τις φορολογικές παραβάσεις που βε-
βαιώθηκαν θα ενημερωθούν οι αρμό-
διες φορολογικές αρχές για την επιβολή
των σχετικών διοικητικών προστίμων.

Τα "Φρουτάκια" στον εισαγγελέα
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Δημιουργώντας μια ιδιαίτερα πανηγυρική
ατμόσφαιρα, γονείς, συγγενείς και φίλοι,
υποδέχθηκαν το Σάββατο το απόγευμα

16/7 στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος",
τους θριαμβευτές της Βαρκελώνης.
Η παιδική ποδοσφαιρική ομάδα "ΙΩΝΕΣ" Πα-
λαιού Φαλήρου, με την σαρωτική νίκη της στον
τελικό επί της OLSTZYNSKI KLUB SPORTOWAY
της Πολωνίας με 4-1, πέτυχε μια μεγάλη διεθνή
διάκριση στην Ισπανία, κατωρθώνοντας να κατα-
κτήσει την πρώτη θέση ανάμεσα σε 192 ομάδες
απ' όλη την Ευρώπη, στα πλαίσια του τουρνουά
COPA CATALUNYA (U13).
Στην υποδοχή, το Δήμο Παλαιού Φαλήρου εκ-
προσώπησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιάννης
Φωστηρόπουλος, ο οποίος μετέφερε τους χαιρε-
τισμούς και του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη γι'
αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Πατεράκη Άννα
εκ μέρους του Δ.Σ. των παικτών και όλων των πα-
ραγόνων, ευχαριστεί τον Διονύση Χατζηδάκη, δή-
μαρχο Παλαιού Φαλήρου , για τη χορηγία των
3.000 ευρώ αλλά και την ηθική στήριξη που πα-
ρείχε σύσσωμο το ΔΣ. στην προσπάθεια της παι-
δικής ποδοσφαιρικής ομάδας των "ιΩΝΩΝ".
Συγκεκριμένα.
"Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε τόσο σε σας όσο και
στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφρά-
σουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη σημαντική
ηθική και υλική υποστήριξη του συλλόγου μας.
Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη διάκριση που
είναι αποτέλεσμα συλλογικής και επίπονης προ-
σπάθειας αποδεικνύει ότι με συντονισμό, σχέδιο
και ψυχή μπορούμε να πετύχουμε υψηλά αποτελέ-
σματα.
Ελπίζουμε ότι και στο μέλλον με την υποστήριξη
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου θα καταφέρουμε να
πετύχουμε και άλλες σημαντικές διακρίσεις.
Κυρίως όμως, να προσελκύσουμε τους νέους του
Παλαιού Φαλήρου στον αθλητισμό που προσφέ-
ρει σωματική υγεία και πνευματική ευεξία και δίνει

τις καλύτερες προϋποθέσεις για την πορεία των
νέων στην κοινωνική τους ζωή.
Στην προσπάθειά μας αυτή προσβλέπουμε πάντα,
κύριε Δήμαρχε, στην υποστήριξη και βοήθειά σας
όπως μέχρι σήμερα διαρκώς μας προσφέρετε.
Και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, εσάς
και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για όσα
κάνατε και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με την
πίστη ότι ο αθλητισμός, βοηθά τους νέους να δη-
μιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία".

ΟΙ "ΙΩΝΕΣ" Παλαιού Φαλήρου
Πρωταθλητές Ευρώπης!

ρεπορτάζ

Από την άφιξη της αποστολής στο Αεροδρόμιο. Την αποστολή υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, του οποίου ο γιος Βασίλης Σγουρός (δεξιά φωτο με το κύπελλο), αναδείχθηκε πρώ-
τος σκόρερ.

Ο Προπονητής Γιάννης Αντωνίου με το μόλις
λίγων μηνών γιο του, μασκώτ της αποστολής.
Δεξιά ο προπονητής με τον Αντιδήμαρχο Π. Φα-
λήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο.
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Cine ΦΛΟΙΣΒΟΣ το πρώτο θερινό 3D
δημοτικά

Το Cine Φλοίσβος πρωτοπορεί για ακόμη
μία φορά και μεταφέρει την τρισδιάστατη

τεχνολογία σε καλοκαιρινή αίθουσα, συν-
δυάζοντας την απόλυτη εμπειρία του 3D με
τη «μαγεία» του θερινού κινηματογράφου.

Η αρχή γίνεται την Τετάρτη 13 Ιουλίου με
την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του
Θανάτου Μέρος Β’» που αποτελεί το πο-
λυαναμενόμενο φινάλε της σειράς που κατέ-
κτησε ολόκληρο τον κόσμο. Το δεύτερο
μέρος της μεταφοράς του έβδομου κεφα-
λαίου του μυθιστορήματος της J. K. Rowl-
ing για τις περιπέτειες του μικρού μάγου
υπόσχεται ένα αξέχαστο ταξίδι σε κόσμους
φανταστικούς.
Η καλύτερη τεχνολογία τρισδιάστατης εικό-
νας Dolby 3D και ο προβολέας Barco εγ-
γυώνται την βέλτιστη ποιότητα ήχου και
εικόνας και μας μεταφέρουν τη μαγεία του
Χάρι Πότερ, δίπλα στη θάλασσα και κάτω
από τα αστέρια, στο πάρκο του Φλοίσβου.

Ταυτόχρονα, ο πολύ όμορφος και λειτουρ-
γικός χώρος του Cine Φλοίσβος, με 500 θέ-
σεις και ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά,
κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, 9 μέτρα μόλις
από την
θάλασσα, υπόσχεται ώρες δροσιάς και χα-
λάρωσης και προσφέρει, εκτός από κινημα-
τογραφικές αποδράσεις, όλα τα αγαπημένα
σας... καφέδες, αναψυκτικά, ποτά, ποπ κορν,
νάτσος, πίτσα αλλά και σουβλάκι (καλαμάκι)
στα κάρβουνα !!!
Μπορείτε όλα αυτά να τα χαρείτε και στον
χώρο του καφέ, στον πολύ ωραίο κήπο.
Όσο για τα παιδιά σας .. μην ανησυχείτε η
παιδική χαρά θα τα απασχολήσει σίγουρα..
Έχετε λοιπόν έναν ακόμη λόγο να χαρείτε
αξέχαστες καλοκαιρινές κινηματογραφικές
βραδιές στο Cine Φλοίσβος.
Cine Φλοίσβος: Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φα-
λήρου (πλησίον μαρίνας) τηλ. 210-
9821256

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Πρωινές ώρες της 02-07-2011 στο Π.
Φάληρο, από Αστυνομικούς της ομά-

δας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθησαν δύο (2) αλ-
λοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 35
ετών, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο (2)
συνεργοί τους, κατηγορούμενοι για «Εγ-
κληματική οργάνωση» και «διακεκριμένες
κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξα-
κολούθηση».

Η παραπάνω ομάδα, κατά το τελευταίο πεν-
τάμηνο, δρούσε σε διάφορες περιοχές της
Αθήνας με την ίδια μεθοδολογία. Συγκεκρι-
μένα οι δράστες κατάφερναν και αποσπού-
σαν από ηλικιωμένα άτομα, που έκαναν
ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ τραπεζών, τις
κάρτες ανάληψης και αφού υπέκλεπταν τον
προσωπικό τους κωδικό PIN, στη συνέχεια
προέβαιναν οι ίδιοι σε αναλήψεις χρημάτων
από τις αφαιρεθείσες κάρτες.
Ειδικότερα, ο ένας από τους δράστες, την
ώρα που οι παθόντες έκαναν ανάληψη χρη-

μάτων, τους απασχολούσε δείχνοντάς τους
πεσμένα χαρτονομίσματα στο έδαφος και ο
δεύτερος δράστης κατάφερνε να τους απο-
σπά την κάρτα ανάληψης και να την αντικα-
θιστά με άλλη της ίδιας τράπεζας, με
αποτέλεσμα οι παθόντες να μην αντιλαμβά-
νονται την κλοπή.
Οι δράστες συνελήφθησαν την ώρα που
βρίσκονταν έξω από τράπεζα και στη θέα
Αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή. Ακολού-
θησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας
οι δράστες πέταξαν στο έδαφος τρεις κάρ-
τες ανάληψης.
Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:
Χρηματικό ποσό 2.970 ευρώ.
Πέντε (5) κάρτες ανάληψης.
Από την προανάκριση-έρευνα που διενερ-
γήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν
διαπράξει συνολικά οκτώ (8) κλοπές καρ-
τών ανάληψης, σε διάφορες περιοχές της
Αττικής, με το συνολικό αφαιρεθέν ποσό να
ανέρχεται στις 11.280 ευρώ.

Η DOVE ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

H γνωστή σε όλους μας εταιρεία καλλυν-
τικών Dove θα βρίσκεται στη Μαρίνα
Φλοίσβου από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τη
Κυριακή 3 Ιουλίου 2011.
Για τις ανωτέρω ημερομηνίες από τις

15:00-21:00, θα μπορείτε να ενημερω-
θείτε για τις τρεις νέες σειρές προϊόντων
Dove: Intense Repair Shampoo- Beauty
Finish Deo- DOVE body lotion, παίρνον-
τας δείγματα των προϊόντων και απολαμ-
βάνοντας hair, beauty & skincare tips
αντίστοιχα.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, και την με αριθμό
181/07.07.2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ρυθμίζονται οι εξής οφειλές προς τον
δήμο, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01.09.2009 έως την
16.06.2011, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υποχρέου
ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι την 16.06.2011, εφόσον
μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στην ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν. 3801/2009 και
έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, οι οφειλές ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύρια οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίμων
που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι
(6) μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις
εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δενκαταβά-
λει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

β) με καταβολή της κύρια οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που αναλογούν
σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβο-
λής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στην περίπτωση αυτή ποσά κύριας οφειλής έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) κατα-
βάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ ποσά κύριας οφειλής άνω των
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) καταβάλλονται σε είκοσι (20) ισόποσες μηνιαίες δό-
σεις. Η μη καταβολή δύο (2) δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της
ρύθμισης.
Κάθε μία από τις δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00).

Ποσά κύριας οφειλής έως διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) καταβάλλονται με την διαδικα-
σία της εφάπαξ καταβολής.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου
αυτού, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εσόδων του Δήμου το συν-
τομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 06η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη, προ-
σκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία
της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου (Τερψιχόρης 51 – Αρτέμιδος β’ όροφος) ή στα τηλέφωνα
210 9876059, 210 9876061, 210 9876060 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνελήφθησαν Ρουµάνοι απατεώνες
που εξαπατούσαν ηλικιωµένους
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δημοτικά

Παταγώδης αποτυχία το σχέδιο λειτουργίας της
ΔΕΑΠ από την διοίκηση Κόκκορη. Στη συνε-

δρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 11ης Ιου-
λίου 2011 ο δήμαρχος της Γλυφάδας Κώστας
Κόκκορης διέψευσε τον ίδιο του τον εαυτό και μά-

λιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά το
γεγονός ότι μόλις τον Απρίλιο εισηγήθηκε τον προ-
ϋπολογισμό και το διετές πρόγραμμα δράσης στο
χθεσινό συμβούλιο αποφάσισε να ανατρέψει την
απόφαση του και να κλείσει τη Δημοτική Κοινωφελή

Επιχείρηση Γλυφάδας στέλνοντας την σε εκκαθά-
ριση χωρίς να έχει προβεί καν σε διαχειριστικό
έλεγχο ώστε να απονεμηθούν ευθύνες αν και όπου
προκύπτουν.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή για παταγώδη
αποτυχία ενός σχεδίου που το ψήφισε μόλις πριν
από λίγους μήνες, παρά τις τότε αντιδράσεις της αν-
τιπολίτευσης και παράλληλα την κατηγόρησε ότι
προσπαθεί να κρύψει τις «λαμογιές» του παρελθόν-
τος. Συγκεκριμένα ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε «Ο
δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με πολύ
ωραίες κουβέντες. Το σχέδιο της διοίκησής σας
αποτελεί παταγώδη επιτυχία, το οποίο μάλιστα το
ψηφίσατε πριν από λίγους μήνες και τώρα προσπα-
θείτε να κρύψετε τις «λαμογιές» του παρελθόντος».
Στη συνέχεια ο επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί
για τη Γλυφάδα» προχώρησε σε μία σειρά από ερω-
τήματα αναδεικνύοντας την αστοχία στις ενέργειες
της δημοτικής αρχής και τα φαινόμενα κακοδιαχεί-
ρισης, που χρήζουν απαντήσεων. Αναλυτικότερα
αναφέρθηκε σε επιταγές που δεν έχουν εισπραχθεί
και κυκλοφορούν σε χέρια εκδοτών της πόλης, σε
ανείσπρακτες επιταγές από την περίοδο του 2008,
σε προσλήψεις με αδιαφανή κριτήρια, στην ανικα-
νότητα διαχείρισης του προγράμματος «Βοήθεια για
το Σπίτι», ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας οι-
κονομικός έλεγχος από το Δήμο στα πεπραγμένα
της ΔΕΑΠ. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κατέ-
ληξε στην απαίτηση για οικονομικό-διαχειριστικό
έλεγχο της επιχείρησης με συνοδευτική έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρη-
σης πριν από την εκκαθάριση, ώστε να ενημερωθεί
το δημοτικό συμβούλιο ενώ δεσμεύθηκε ότι θα κα-
ταθέσει όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια του στην
εισαγγελία και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη-
σης.
Επιπλέον ο επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για
τη Γλυφάδα» αναρωτήθηκε για το ποιες είναι οι
πραγματικές αιτίες που δεν έγινε διαχειριστικός έλεγ-
χος εδώ και 6 μήνες ενώ καυτηρίασε τα εκβιαστικά

διλήμματα που εξέθεσε η δημοτική αρχή. Συγκεκρι-
μένα ανέφερε «Έχουμε μπροστά μας έναν ωμό εκ-
βιασμό ερχόμενοι να ψηφίσουμε με τη δαμόκλειο
σπάθη των δικαιωμάτων των εργαζομένων , τα
οποία και σεβόμαστε απόλυτα, αλλά λειτουργώντας
ενάντια στη νομιμότητα. Γιατί δεν έγινε διαχειριστι-
κός έλεγχος εδώ και 6 μήνες; Οφείλουμε να λει-
τουργούμε σύμφωνα με τη νομιμότητα, διότι αυτοί
οι πλασματικοί προϋπολογισμοί, όπως αυτός που
φέρατε πριν από λίγους μήνες στο δημοτικό συμ-
βούλιο, έχουν φέρει τη χώρα σε αυτό το σημείο».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε ότι όταν
κατήγγειλε τον πλασματικό προϋπολογισμό της
ΔΕΑΠ κατηγορήθηκε ότι δεν θέλει το καλό της
πόλης, ενώ σήμερα η διοίκηση ουσιαστικά παρα-
δέχθηκε ότι όντως ήταν πλασματικός και ανεφάρ-
μοστος ο προϋπολογισμός. Παράλληλα έθεσε το
μείζον θέμα των διαφημιστικών πινακίδων, που ενώ
είχε καταγγελθεί από τον κ. Λανδράκη, ότι είχαν
δοθεί με χαριστικές συμβάσεις και με πολύ χαμηλό
αντίτιμο, έναντι του ποσού που χρεώνει η Βούλα,
σήμερα η διοίκηση και οι συνοδοιπόροι της (Λαν-
δράκης, Παπαδόπουλος) ουσιαστικά χαρίζονται
στην προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΑΠ και δεν ανα-
ζητούν τις ευθύνες της, πολιτικές και ουσιαστικές,
προχωρούν δηλαδή από το «όλα στο φως» στο
«όλα στην ντουλάπα»!
Στα υπόλοιπα ζητήματα του δημοτικού συμβουλίου
υιοθετήθηκε πλήρως από τη δημοτική αρχή η πρό-
ταση του συνδυασμού «Μαζί για τη Γλυφάδα» για
δημιουργία Infopoint (πινάκων πληροφοριών), που
θα εξυπηρετούν τους πολίτες της Γλυφάδας, αλλά
και τους επισκέπτες. Στα πλαίσια της τοποθέτησής
του ο κ. Βαρβιτσιώτης επέκρινε με δριμύ τρόπο την
ανάρτηση των πανό στην πόλη καταγγέλλοντας με
σκληρή γλώσσα την εικόνα που δημιουργούν στην
πόλη όσοι θέλουν να διαφημίσουν κάποιο γεγονός,
χαρακτηρίζοντας την με καυστικό ύφος ως «γυφτα-
ριό». Τόνισε μάλιστα στο δημοτικό συμβούλιο ότι
ακόμα και ο ίδιος, προεκλογικά, δεν μπήκε καν στη
διαδικασία να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μέ-
θοδο προβολής.

Σ
τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου 13/5/11 και 16/6/11 συζητήθηκε ο
νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, με βάση τον Πρότυπο Κανονι-
σμό του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέχθηκε τριμελής επι-
τροπή αξιολόγησης και ενσωμάτωσης προτά-
σεων, για το έργο της οποίας αλλά και για την
αντιδημοκρατική στάση της Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου σας ενημερώσαμε με προ-
ηγούμενο Δελτίο Τύπου στις 26/6/11. Στο
Δελτίο αυτό κάναμε λόγο για προτάσεις που υπέ-
βαλλαν, εκ μέρους των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝ-
ΤΩΝ, οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Αθηνά
Λυγνού και Δαφνούλα Χαρίση Μπίλια, οι οποίες
δυστυχώς πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων
από την Δημοτική Αρχή και οι βασικότερες είναι
οι παρακάτω:
Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Να οριστεί
η ημέρα της μηνιαίας συνεδρίασης του σώματος,
ώστε να το γνωρίζουν όλοι και ανάλογα να προ-
γραμματίζουν, οι μεν φορείς τις δράσεις τους,
αλλά και όσοι θέλουν να υποβάλλουν τα θέματά
τους. Στην ώρα των ερωτήσεων και αναφορών

από τους Δημοτικούς Συμβούλους να μην συμ-
περιλαμβάνεται και ο χρόνος των εκτός ημερή-
σιας διάταξης θεμάτων, για τον οποίο να
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μια φορά
το δίμηνο να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβού-
λιο για έλεγχο της Δημοτικής Αρχής.

Καλύτερη προετοιμασία των συνεδριάσεων. Η
πρόσκληση να επιδίδεται στους Δημοτικούς Συμ-
βούλους πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση
(αντί των τριών (3) ημερών που προβλέπεται)
μαζί με τις εισηγήσεις και τα στοιχεία (αντί της
μιας (1) προβλεπόμενης ημέρας) ώστε να μπο-
ρούν να προετοιμαστούν καλύτερα ή τουλάχι-
στον οι τρεις (3) ημέρες να είναι εργάσιμες και
όχι ημερολογιακές, ώστε να έχουν χρόνο να επι-
σκεφτούν τις υπηρεσίες για ενημέρωση επι των
θεμάτων. Σε θέματα ή αιτήματα δημοτών, που
χρειάζεται εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών
του Δήμου, αυτή να υπάρχει ως προϋπόθεση της
συζήτησης.
Εξασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής στο διά-
λογο. Ο χρόνος ομιλίας των επικεφαλής των
συνδυασμών να είναι γενικά 7 λεπτά και 3 λεπτά
η δευτερολογία, ενώ στα μεγάλης σημασίας θέ-

ματα, όπως ο Προϋπολογισμός, το Ρυθμιστικό
Σχέδιο, οι Κανονιστικές Πράξεις κλπ να είναι 10
και 5 λεπτά αντίστοιχα (αντί των 5 και 3 που προ-
βλέπεται σε κάθε περίπτωση). Για τους Ειδικούς
Αγορητές (που ορίζονται να μιλήσουν για συγ-
κεκριμένα θέματα) να παραμείνει 5 λεπτά η ομιλία
και 3 λεπτά η δευτερολογία. Για τους Δημοτικούς
Συμβούλους που ζητήσουν στην αρχή της συνε-
δρίασης να μιλήσουν ο χρόνος ομιλίας να είναι 4
λεπτά και της δευτερολογίας 2 λεπτά, για δε τους
Δημοτικούς συμβούλους που ζητούν το λόγο
κατά τη συζήτηση των θεμάτων ο χρόνος ομιλίας
να είναι 3 λεπτά (αντί 2 λεπτών που προβλέπεται
σε όλες τις περιπτώσεις).
Συμμετοχή των πολιτών. Να δίνεται η δυνατό-
τητα σε εκατό (100) τουλάχιστον πολίτες, με ενυ-

πόγραφη αίτησή τους να συγκαλούν Δημοτικό
Συμβούλιο για θέματα που τους αφορούν και
υπάρχει άρνηση από τον Πρόεδρο. Το Δημοτικό
Συμβούλιο να συζητά υποχρεωτικά προτάσεις
που κατατίθενται εγγράφως από πολίτες, χωρίς
τον περιορισμό να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε
(25). Να δίνεται ο λόγος για 4 λεπτά σε εκπρο-
σώπους φορέων και πολίτες που είναι παρόντες
και συζητούνται θέματα που τους αφορούν.
Προστασία από τυχόν αυθαιρεσίες του Προ-
έδρου. Να προστεθεί ότι ο Ελεγκτής Νομιμότη-
τας, με απόφασή του, θέτει σε αργία τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όταν κα-
τατεθεί σε βάρος του πρόταση μομφής για κατ’
εξακολούθηση παραβίαση του Κανονισμού Λει-
τουργίας και αυτή υπερψηφιστεί από την πλει-
οψηφία του συνόλου των μελών του σώματος.
Είναι προφανές ότι όλες οι παραπάνω προτάσεις
κατατέθηκαν για να αναβαθμίσουν τη λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου, να ενισχύσουν τη
συμμετοχή των πολιτών, να βελτιώσουν τη δη-
μοκρατική του λειτουργία και να εξασφαλίσουν
έναν πιο ουσιαστικό διάλογο πριν τη λήψη των
αποφάσεων. Οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ως
θετική δύναμη, έτσι δημιουργικά έβλεπαν και βλέ-
πουν τη συμμετοχή τους στα κοινά της πόλης, κα-
ταθέτοντας πάντα ιδέες και προτάσεις. Δυστυχώς,
σε αντίθεση μ’ αυτή την πρακτική, η Δημοτική
Αρχή απέδειξε, με τη στάση της, ότι θέλει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο περισσότερο ως χώρο διεκ-
περαίωσης των επιλογών της και λιγότερο ως
χώρο διαλόγου και σύνθεσης των απόψεων για
το καλό του Δήμου.

“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ”
“Παταγώδης αποτυχία το σχέδιο λειτουρ-

γίας της ΔΕΑΠ από την διοίκηση Κόκκορη”

“ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
Προτάσεις για τον κανονισμό

λειτουργίας του Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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Ντόρα Μπακογιάννη:
“Είμαι Γλυφαδιώτισσα και επιθυμώ

η Γλυφάδα να είναι Δήμος Πρότυπο”

δημοτικά

Δρομολόγια
για θαλάσσια μπάνια

ΟΔήμος Γλυφάδας με δύο δρομολόγια καθημερινά (Δευτ.-
Σάβ.) εξυπηρετεί τους δημότες, μέλη των Κ.Α.Π.Η. που

επιθυμούν να κάνουν μπάνια στις παραλίες Βουλιαγμένης και
Βάρκιζας.

1o ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ αναχώρηση 8.00π.μ. επιστροφή 10.30
π.μ.
2ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ αναχώρηση 9.30π.μ. επιστροφή 11.30
π.μ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ Κ.Α.Π.Η: Βορείου Ηπείρου 107
ΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
1η Πλατεία Καραϊσκάκη
2η Ελ. Ανθρώπου και Ψηλορείτη (Ταβέρνα Σαντορινιός)
3η Κ.Α.Π.Η. Αγ. Τρύφωνα (Αρχιπελάγους 31)
4η Κ.Α.Π.Η. Ανω Γλυφάδα (Σ. Βέμπο 18 και Καραχάλιου)
5η Γούναρη και Αγ. Τριάδος (βενζινάδικο)
6η Βουλιαγμένης και Αγ. Νικολάου

Οικολογικό Beach Party
στην παραλία Γλυφάδας

Oδηγούμαστε στη μέση του καλοκαιριού, έχουν πιά-
σει και οι ζέστες για τα καλά, ήρθε η ώρα λοιπόν να

διασκεδάσουμε και να πάμε στις παραλίες! Ο Σύλλογος »
Ώρα για δράση» το Σάββατο 9 Ιουλίου διοργανώνει το
πρώτο Οικολογικό beach party στην παραλία Γλυφάδας.
Μια χρονιά πέρασε γεμάτη από δράσεις, όμορφες επαφές
με νέα παιδιά και κόσμο που συναντήσαμε, με αφορμή τις
διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητές μας.
Πραγματικά ένας τέτοιος χρόνος δε θα μπορούσε παρά
να σηματοδοτούνταν με έναν εκκωφαντικό τρόπο στο
τέλος, όπου σε κάθε περίπτωση θα έμενε αξέχαστος!
Ελάτε λοιπόν να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί και με τους
φίλους σας στο πρώτο Οικολογικό beach party που θα
κάνουμε αυτό το Σάββατο στις 8:30 μμ στην παραλία Γλυ-
φάδας, δίπλα από το καφέ-εστιατόριο Sirocco επί της
οδού Διαδόχου Παύλου 33.
Μη χάσουμε την ευκαιρία παρ’ όλους τους δύσκολους
καιρούς που βιώνουμε, να χαρίσουμε λίγο στους εαυτούς
μας τη χαρά της εναλλακτικής όμως διασκέδασης. Όλοι
μαζί θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε στους ρυθ-
μούς της μουσικής, θα παίξουμε και θα γελάσουμε, θα μι-
λήσουμε και θα γνωριστούμε, εν ολίγοις θα περάσουμε
μια βραδιά καταπληκτική. Το μόνο που χρειάζεστε είναι
καλή διάθεση!
Βέβαια, είναι το πρώτο Οικολογικό beach party διότι:
Επιλέξαμε τέτοιο σημείο και ημέρα έτσι ώστε να μπορείτε
να έχετε εύκολη πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα μέσα με-
ταφοράς.
Θα πραγματοποιήσουμε εθελοντικό καθαρισμό της ακτής.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε θα πάνε κατ’ευ-
θείαν στην ανακύκλωση. Και φυσικά στο τέλος δε θα
αφήσουμε ίχνος σκουπιδιών.
Όσοι επιλέξετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορείτε να
έρθετε με το τραμ (στάση Παραλία Γλυφάδας) ή με λεω-
φορείο (στάση Κατράκη).
Είναι πάρα πολύ εύκολο να περνάμε ωραία όπου και αν
βρισκόμαστε, χωρίς όμως να στερούμε την ομορφιά του
μέρους που μας φιλοξενεί. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να
μεριμνούμε και να διατηρούμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερο την καλαισθησία του τόπου μας. Μην παραβλέψουμε
συγκεκριμένα ότι η Γλυφάδα έχει άπειρες ομορφιές που
δεν έχουν αναδειχτεί ακόμη!
Δε μένει παρά στη συνάντησή μας ξανά από Σεπτέμβρη,
ξέρετε, να έρθει η ώρα για να δράσουμε και πάλι δυναμικά
όλοι!

«ΗΔημοκρατική Συμμαχία θα στη-
ρίξει το Δήμαρχο Γλυφάδας

Κώστα Κόκκορη στην προσπάθεια του
για τη διεκδίκηση της παραλίας, τη με-
ταφορά του κοιμητηρίου στον Υμηττό
καθώς και τη δημιουργία προνιακών
δομών για την ενίσχυση και βελτίωση
της λειτουργίας των Παιδικών Σταθ-
μών» δήλωσε η πρόεδρος της, κ.
Ντόρα Μπακογιάννη κατά την επί-
σκεψη της στο Δημαρχείο Γλυφάδας.
«Είμαι Γλυφαδιώτισσα και επιθυμώ η
Γλυφάδα να είναι Δήμος και Πόλη
Πρότυπο».
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκ-
κορης κατά τη διάρκεια της συζήτησης
ενημέρωσε την κυρία Μπακογιάννη για
χρονίζοντα προβλήματα της Πόλης,
όπως η διεκδίκηση της παραλίας από
την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου
(Κ.Ε.Δ) και η δημιουργία κοιμητηρίου
στον Υμηττό.
«Αντιμετωπίζουμε σημαντικό κοινω-
νικό πρόβλημα καθώς αριθμούμε πάνω
από εκατό χιλιάδες κατοίκους και το
κοιμητήριο της Πόλης μας είναι μόλις 5
στρέμματα. Είμαστε ο μοναδικός

Δήμος που δεν έχουμε κοιμητήριο
στον Υμηττό. Αποτελεί σημαντική προ-
τεραιότητα η χωροθέτηση κοιμητηρίου
που να καλύπτει τις ανάγκες της
Πόλης», δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας
Κόκκορης, και συνέχισε «για την παρα-

λία ζητούμε από την Κ.Ε.Δ. την παρα-
χώρηση της στο Δήμο, με τη δέσμευση
ότι σε διάστημα δύο χρόνων θα υλο-
ποιήσουμε, χωρίς επιβάρυνση του κρα-
τικού προϋπολογισμού, το προεδρικό
διάταγμα του 2004. Στόχος μας είναι
η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
με την υλοποίηση επενδύσεων ύψους
15 εκατ. ευρώ, με τη συμβολή συμπο-
λιτών μας που θέλουν να προσφέρουν
στην Πόλη καθώς και η δημιουργία
500 θέσεων εργασίας».
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητή-
θηκαν και άλλα θέματα όπως η απομά-
κρυνση διαφημιστικών πινακίδων, η
καθαριότητα, η πραγματοποίηση επεν-
δύσεων από την Εθνική Τράπεζα στο
χώρο των «Αστεριών, οι δράσεις κοι-
νωνικής πολιτικής από πλευράς Δήμου,
για τις οποίες η πρόεδρος της Δημο-
κρατικής Συμμαχίας έδειξε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον και δήλωσε ότι είναι στη
διάθεση του Δημάρχου για όποια πα-
ρέμβαση απαιτηθεί. Στη συνέχεια η
κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δή-
μαρχος Κώστας Κόκκορης επισκέφτη-
καν την παραλία και συνομίλησαν με
πολίτες.

Η πρόεδρος

της Δημοκρατικής Συμμαχίας

κ. Ντόρα Μπακογιάννη

και ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Κώστας Κόκκορης

Επίσκεψη της πρόεδρου της Δημοκρα-
τικής Συμμαχίας κ. Ντόρα Μπακο-
γιάννη και του Δημάρχου κ. Κώστα
Κόκκορης με συνεργάτες τους στην
παραλία

«ΟΔήμος Γλυφάδας δε σκέφτεται να
προβεί σε καμιά νομική ενέργεια

εναντίον του Δήμου Αθηναίων για αφισο-
κολλήσεις από την "Τεχνόπολι" στα όρια
του. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη».
Αυτό δήλωσε στην ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Γλυφάδας Νάκης Ευφραιμίδης,

διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς και τις σχε-
τικές πληροφορίες Κακλαμάνη στο δημο-
τικό συμβούλιο Αθήνας, τη Δευτέρα.
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το ΔΣ
Αθήνας επέβαλε... πρόστιμο στην «Τεχνό-
πολι», ύψους 1.700 ευρώ, για την αφισορ-
ρύπανση στην πρωτεύουσα, Ωστόσο, ο

διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού
Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, δήλωσε άγνοια
για την αφισορρύπναση καθώς, όπως είπε,
την αφιοσκόλληση έχει αναλάβει ιδιωτική
εταιρεία.

Ο Δήμος Γλυφάδας διαψεύδει ισχυρισμούς
Κακλαμάνη για μηνύσεις λόγω Τεχνόπολης
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δημοτικά

Σωσίβιο η Ελλάς
Η άλλη εκδοχή
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΤΣΟΥ

Μέριμνα όσων σχεδιάζουν… είναι να εξασφαλίζουν πρωτί-
στως και ένα αξιόπιστο σωσίβιο που θα φυλάσσεται και θα

συντηρείται κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί την δύσκολη ώρα,
την ώρα μηδέν .
Ετσι και οι σχεδιαστές της Ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι μόνο,
εξ αρχής σχεδίασαν το σωσίβιο τους για να το έχουν την στιγμή
του οικονομικού τους ναυαγίου.
Με μια απλή ματιά, μέσα από δημοσιεύματα και επίσημα ακού-
σματα καταλαβαίνουμε ότι η διεθνής πραγματικότητα μας δείχνει
ότι όλοι χρωστούν σε όλους .
Σύμφωνα με αυτά, το ΑΕΠ της κάθε χώρας σε σχέση με τα οικο-
νομικά της φαίνεται πως είναι απελπιστικά.
Αν τα αναλύσουμε με λογική και χωρίς ειδικές γνώσεις θα ανα-
καλύψουμε ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη ιδιαίτερα του δυτικού
κόσμου το ΑΕΠ τους (το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους δη-
λαδή ) έχει φτάσει στο μέγιστο δυνατό τους σημείο .
Ένας μέτριος οικονομικός αναλυτής αυτό το γνωρίζει και βλέπει
ότι η ανάπτυξη στις περισσότερες οικονομίες σχετικά με το ΑΕΠ
έφτασε σε ‘’αναπτυξιακό κορεσμό ‘’.
Τότε έρχεται η ώρα της χρήσης του σχεδιαζόμενου από καιρό
οικονομικού σωσίβιου .
Το σωσίβιο αυτή την φορά φαίνεται, κύρια, για την Ευρώπη
(όμως θέλει και η Αμερική ) πως είναι η Ελλάδα .
Η Ελλάδα επίσημα και σύμφωνα με ειδικούς δεν έχει ακόμα δεί-
ξει ούτε στο ελάχιστο , την αναπτυξιακή της δυναμική, δηλαδή το
πραγματικό της ΑΕΠ .
Αυτό, γιατί, είτε δεν μπόρεσε μόνη της , είτε γιατί δεν την άφη-
σαν ή δεν ήθελαν κάποιοι σκοτεινοί και εξωτερικοί παράγοντες.
Από την άλλη την προγραμμάτισαν για τα δύσκολα, ξεγελώντας
την με τα εφήμερα και τα επιφανειακά κοροϊδεύοντας πολιτικούς
και λαό.
Μέχρι εκεί, ανάπτυξη και ισχυρό ΑΕΠ στη Ελλάδα δεν ήθελαν
ποτέ και εντέχνως τα κατάφεραν .
Αντίθετα, απαξίωναν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της επιστήμης
και της βιομηχανίας της, αναγκάζοντας τους άξιους και τους ικα-
νούς να πηγαίνουν στις χώρες τους . Ετσι δεν έκλειναν μόνο ορυ-
χεία, ανοίγοντας χωματερές, αλλά έκρυβαν με κάθε τροπο κάθε
έρευνα και ιδέα εκμετάλλευσης του Ελληνικού πλούτου.
Ταυτόχρονα προγραμμάτιζαν για μας έργα χωρίς ουσιαστική ανά-
πτυξη (ολυμπιακοί αγώνες κ.α ) δανείζοντας μας και κατόπιν παίρ-
νοντας τα, πάλι, πίσω αφού αυτοί τα έφτιαχναν ή τα
εκμεταλλεύονταν (και όσα δεν μπόρεσαν με αυτό τον τροπο τα
θέλουν τώρα …).
Τότε ποτέ δεν άκουσα γερμανό ή άλλον φίλο... ξένο, να μιλά
για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους, για
το που πήγαιναν τα δανεικά τους, τότε όμως έπρεπε να κατανα-
λώνουμε τα προϊόντα τους .
Σήμερα δεν τους φτάνει αυτό, σήμερα θέλουν το σωσίβιο – Ελ-
λάδα αφού το φούσκωσαν καλά με αέρα (με χρήματα που μας
έδιναν και τα ξανάπαιρναν πίσω). Το χρειάζονται για να σωθούν.
Θέλουν να κάνουν ότι εμείς με τους άχρηστους πολιτικούς μας
δεν μπορέσαμε ποτέ, να αξιοποιήσουμε δηλαδή αυτό που η
φύση, μας χάρισε ένα υπέροχο και πλούσιο τόπο .
Θέλουν να μας εξαθλιώσουν για να μην έχουμε δύναμη αντί-
δρασης
Θέλουν να μας κάνουν ξένους στο σπίτι μας.
Θέλουν να κάνουν κατοχή στην περιουσία που δανειστήκαμε
απο τα παιδιά μας .
Η Ελλάδα είναι το σωσίβιο τους για να σωθούν από τον κορε-
σμό τους.
Το δίκαιο είναι να σωθούμε όλοι μαζι (χρωστώντας μας και
χάρη) ή να ξυπνήσουμε και να σωθούμε μόνοι μας, γιατί μπο-
ρούμε, γιατί μας αξίζει .
Ανέκαθεν φαίνεται ότι στα δύσκολα κανείς δεν αγάπησε περισ-
σότερο την Ελλάδα και τους Έλληνες από τους ίδιους τους Έλ-
ληνες .
Αυτό αποδεικνύεται από το ότι, αν πραγματικά ενδιαφέρονταν
για να δώσουν λύσεις στην κρίση οι ντόπιοι και ξένοι κρατικοί
διαχειριστές, θα έπρεπε με κάθε τροπο να βρουν που έχει συσ-
σωρευτεί τόσο κλεμμένο χρήμα και ποιοι το διαχειρίζονται, γιατί
δεν μπορεί να εξαερώθηκε κάπου υπάρχει …

Δε νομίζετε…;;;

Μια νέα παιδική χαρά θα έχουν
άμεσα στη διάθεση τους οι μι-

κροί φίλοι του Δήμου Γλυφάδας.
Πρόκειται για τη διαμόρφωση, σε
παιδική χαρά, του οικοπέδου που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Υψηλάντου και Τσιτσάνη, το οποίο
με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, έχει χαρακτηριστεί σε
χώρο πρασίνου/παιδικής χαράς,
μετά από τροποποίηση ρυμοτομι-
κού σχεδίου και παρά τις προσπά-
θειες ιδιωτών, φερόμενων ως
ιδιοκτητών, να μην περιέλθει στο
Δήμο.
Τα παιχνίδια που τοποθετούνται
στην παιδική χαρά της Υψηλάντου
και Τσιτσάνη προέρχονται από την
πλατεία της Ευρυάλης, όπου έχει
ήδη ξεκινήσει το έργο ανάπλασής
της.
«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε
ασφαλείς παιδότοπους στα παιδιά
και τους γονείς τους, είτε αυτοί
προέλθουν από την ανάπλαση των
υφιστάμενων είτε από τη δημιουρ-
γία νέων, παρά τις αντιξοότητες και
την αρνητική οικονομική συγκυρία,
με την υποστήριξη των εργαζομέ-
νων του Δήμου, τους οποίους και
ευχαριστώ για τη συμβολή τους
στην κατασκευή της συγκεκριμένης
παιδικής χαράς» δήλωσε ο Δήμαρ-
χος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης
αναφερόμενος στο έργο.

Νέα παιδική χαρά
Υψηλάντου και Τσιτσάνη στη Γλυφάδα
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΑΛΙΜΟΣ
Ανοιχτές και καθαρές παραλίες για όλους

Το Σάββατο 9 Ιουλίου, για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά, η νεολαία της περιο-

χής μας έδωσε και πάλι το παρών στην
Παραλία του Αλίμου, έχοντας ως σύν-
θημα τις «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».
Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ξε-
κίνησε εθελοντικός καθαρισμός της Παρα-
λίας (ελεύθερη ακτή στο Β΄ Αλίπεδο) με
συμμετοχή των νέων του Αλίμου και η εκ-
δήλωση συνεχίστηκε αργότερα το βράδυ
με beach party στον ίδιο χώρο.
Η συμμετοχή των νέων ξεπέρασε κάθε προ-
ηγούμενο και έδωσε το δικό της μήνυμα για
την ευθύνη όλων μας απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον. Η διοργάνωση πραγματοποι-
ήθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων
(Το.Συ.Ν.) Αλίμου, υπό την αιγίδα του
Δήμου Αλίμου.

Από τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας και το beach party που ακολούθησε.

παραπολιτικά

Ποιος θα είναι ο διάδοχος;

Ιδού το ερώτημα για τη διάδοχο κατάσταση στο Δήμο
Αλίμου, όταν ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός αποφα-

σίσει να μην ξαναθέσει υποψηφιότητα, όποτε αυτός
αποφασίσει κάτι τέτοιο βέβαια.
Τα ονόματα μη νομίζετε ότι είναι πολλά. Στην ουσία,
δύο είναι τα παλλικάρια που θα.. "μονομαχήσουν". Και
τα δύο, δυνατά ονόματα της περιοχής και του ΠΑΣΟΚ.
Το ζήτημα που προκύπτει, όμως, είναι ότι, σε περίπτωση
που δεν τα βρούνε αυτά τα δύο πρόσωπα μεταξύ τους
(προς το παρόν πολύ δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο), μην
εκπλαγείτε αν τελικά στις προσεχείς δημοτικές εκλογές,
ο εκλεκτός της Ν.Δ., που μέχρι σήμερα είναι ο επικεφα-
λής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Τσαμπαρλής,
καταφέρει και τους πάρει το Δήμο.
Πάντως, και πιστέψτε μας, η υπόθεση αυτή θα έχει ιδιαί-
τερα ξεχωριστό ενδιαφέρον, εκτός κι αν, υπακούσουν
στις "άνωθεν" εντολές του κόμματος. Και στην περί-
πτωση αυτή όμως, κι έτσι όπως τα 'χει κάνει το ΠΑΣΟΚ,
περισσότερο "κερδισμένος" θα 'ναι όποιος δεν πάρει
κανένα χρίσμα επισήμως.
Άλλωστε, ο Νίκος Τσαμπαρλής καιροφυλακτεί. Και είναι
ένας υπολογίσιμος αντίπαλος γιατί, και το κόμμα του
ανεβαίνει και πλούσια εμπειρία με γνώσεις στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση διαθέτει.

Συζήτηση για τα Οικονομικά

Συζήτηση για τα οικονομικά. Αυτό ζήτησαν οι Νίκος
Τσαμπαρλής και Χρήστος Δουρίδας από τον Δή-

μαρχο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (22-6-11), ο οποίος
τους απάντησε πως, το ζήτημα αυτό θα έλθει για συζή-
τηση στο σώμα μέσα στον Ιούλιο.
Όπως είπε, θα μιλήσουν και για τα δάνεια, αλλά και για
άλλα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά.
Πέραν αυτών, όμως, θα του δοθεί η ευκαιρία να ενημε-
ρώσει όλες τις παρατάξεις γύρω απ' τα νέα νομοσχέδια,
καθώς κι απ' όσα έχουν αποφασίσει και ψηφισθεί σχε-
τικά με το νέο οικονομικό τοπίο σ' ότι αφορά τους
Ο.Τ.Α.

Καλό!

Οεπικεφαλής της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙ-
ΡΩΣΗ", δημοτικός σύμβουλος Αλίμου, Χρήστος

Δουρίδας, στη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου, ανάμεσα
σε άλλα, μίλησε για τους Παιδικούς Σταθμούς και για τα
δημοτικά σχολεία, ζητώντας από το δήμαρχο μια, έστω
και ανεπίσημη, ενημέρωση για τα αποτελέσματα της πρό-
σφατης απογραφής πληθυσμού, προκειμένου να γνωρί-
ζουν πόσα παιδιά έχει ο Δήμος στης ηλικίες αυτές.
Το καλύτερο, όμως, το είπε όταν αναφέρθηκε στο γενι-
κότερο έργο της δημοτικής αρχής και την αναποτελε-
σματικότητά της πάνω σ' αυτό, λέγοντας
χαρακτηριστικά: "Η Κυβέρνηση, το Δ.Ν.Τ. και η Τρόϊκα,
τρέχουν με ρυθμούς FORMOULA 1 κι εμείς, ως Δήμος
με ρυθμούς χελώνας!".

Η στέγαση των μεταναστών

Πάνω στο θέμα αυτό, τόσο ο Δή-
μαρχος όσο και ο αρμόδιος Αντι-

δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης,
ξεκαθάρισαν πως, τα όσα ακούγονται
για τη στέγαση (φιλοξενία) των λαθρο-
μεταναστών στις εγκαταστάσεις του
πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού,
είναι παντελώς ανακριβή.
Ο κ. Ορφανός είπε ότι αυτή η "καρα-
μέλα" που πιπιλάνε κάποιοι θα πρέπει
να σταματήσει κάποια στιγμή και ότι όλα
αυτά τα διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κονδύλης νωρίτερα,
ήταν κάτι περισσότερο από σαφής όταν
έλεγε πως, τίποτε απ' αυτά που διαδί-
δονται δεν υφίσταται και ότι πρέπει -

επιτέλους - να μπει ένα τέλος σ' αυτή
την υπόθεση, αφού τα όσα "κυκλοφο-
ρούν" είναι προϊόντα παραπληροφόρη-
σης και φημών χωρίς βάση.
Σ.Σ. Ε, όχι και παραπληροφόρηση
κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε.
Εδώ έγινε θέμα στη Βουλή, με την
ερώτηση Βαρβιτσιώτη και την απάν-
τηση Παπουτσή, ενώ ο γείτονας δή-
μαρχός σου εγκατέστησε σε κτίριο της
ΟΣΠΑ λαθρομετανάστες και χωρίς την
άδειά της μάλιστα. Καλά κάνουν και
συντηρούν το θέμα στην επιφάνεια.
Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε....

Αμαρτία ομολογουμένη....

Οαρχηγός της παράταξης που στη-
ρίζεται από τη Ν.Δ. Νίκος Τσαμ-

παρλής, μεταξύ άλλων, στάθηκε και
στον τομέα της καθαριότητας στο δήμο,
λέγοντας πως, παρ' όλες τις φιλότιμες
προσπάθειες του αρμοδίου αντιδημάρ-
χου κ. Ευαγγελίου, ο Δήμος Αλίμου
είναι ο πιο βρώμικος δήμος των νοτίων
προαστίων.
Απαντώντας ο δήμαρχος κ. Ορφανός,
παραδέχθηκε ότι, όντως, δεν είναι και
οι ίδιοι ως Διοίκηση ικανοποιημένοι
στο βαθμό που θα ήθελαν, εξηγώντας
πως, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν
πολλά προβλήματα λόγω "ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗ".
"Παρ' όλα αυτά", είπε, "μέσα από τις
μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουμε καθημερινά προσπαθούμε να κά-
νουμε το καλύτερο δυνατό για την
εξυπηρέτηση των δημοτών μας".
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συνέντευξη

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMAONLINE.GR

«Αδιαμφισβήτητα, ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος είναι το κα-
τάλληλο πρόσωπο για
πολλές θέσεις, μόνο που η
συγκεκριμένη θέση δεν
εξαρτάται μόνο από ένα πρό-
σωπο». Αυτό επισημαίνει με
αποκλειστική του συνέντευξη
ο Γιάννης Αμοιρίδης κάνο-
ντας τον... απολογισμό των
όσων συνέβησαν την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στο πο-
λιτικό σύστημα αλλά κυρίως
για την τοποθέτηση του
Ευάγγελου Βενιζέλου στο
υπουργείο Οικονομικών.

Ο βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ χα-
ρακτηρίζει εξάλλου ως πατριωτική κί-
νηση του Γιώργου Παπανδρέου να
προτείνει οικουμενική κυβέρνηση ενώ
δίνει τα... εύσημα στην Βάσω Παπαν-
δρέου αλλά και σε στενούς συνεργά-
τες του πρωθυπουργού την συλλογή
υπογραφών για την συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας την προ-
ηγούμενη Πέμπτη, όταν όλα ήταν ρευ-
στά, μετά και τις παραιτήσεις
βουλευτών του Κινήματος.

Ερωτηθείς ιδιαίτερα για τον ανασχη-
ματισμό, επισήμανε πως αυτός έπρεπε
να είχε γίνει εδώ και καιρό ενώ για την
ψηφοφορία του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος επισήμανε με νόημα το
εξής: «Απαιτείται να προχωρήσουμε με
το βλέμμα στην Ευρώπη, τα αυτιά στην
αγορά και την καρδιά στην πλατεία».

Πριν ρωτήσω για τον ανασχηματι-
σμό, θα ήθελα την άποψή σας για
την παραίτηση του Γιώργου Παπαν-
δρέου, έστω και για λίγες ώρες. Θα
ήταν μια «ιστορική» λύση;

Ήταν μία κατεξοχήν πατριωτική κίνηση
του Πρωθυπουργού, η οποία παρου-
σιάστηκε από την αντιπολίτευση ως
πράξη πολιτικής αδυναμίας και ως τέ-
τοια προσπάθησε ο αρχηγός της Νέας
Δημοκρατίας να την κεφαλοποιήσει για
προσωπικό πολιτικό όφελος. Μόνο
που τα αντανακλαστικά του Πρωθυ-
πουργού και της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ λειτούργησαν
άμεσα και καταλυτικά, και κατέρρευσε
αυτός ο πολιτικάντικος σχεδιασμός
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.

Η Βάσω Παπανδρέου μπορεί κάλλι-
στα να λέγεται σήμερα ως η... ειρη-
νοποιός του ΠΑΣΟΚ, αυτή που
έσωσε την... παρτίδα κάνοντας πρό-
ταση για την έκτακτη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας;

Σίγουρα η εμπειρία της κας Παπαν-
δρέου σε κατάσταση πολιτικής δυσ-
λειτουργίας είναι μεγάλη, της
πιστοποιείται η κίνηση για τη συλλογή
υπογραφών για έκτακτη συνεδρίαση
της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ωριμό-
τητα της πλειοψηφίας της Κ.Ο. έπαιξε
σημαντικό ρόλο. Θεωρώ όμως τον
κρισιμότερο ρόλο έπαιξε η ευελιξία
των συνεργατών του Πρωθυπουργού,
που με δικές τους παρεμβάσεις λει-
τούργησαν καταλυτικά ώστε να απο-
φευχθεί η εσωκομματική κρίση,
πράγμα το οποίο αποτυπώθηκε αργό-
τερα στη σύνθεση της νέας κυβέρνη-
σης.

Πως χαρακτηρίζει ο Γιάννης Αμοιρί-
δης όσους την προηγούμενη Πέμ-
πτη, άφηναν το «καράβι» του
ΠΑΣΟΚ;

Υπήρξαν πρόσωπα που άφησαν τη
θέση τους τιμώντας έτσι και το χώρο
που τους ανέδειξε και την πολιτική
τους προσωπικότητα, και υπήρξαν
πρόσωπα που η πολιτική τους διαφο-
ροποίηση έφθανε μάλλον μόνο για μία
καλύτερη θέση στο καράβι.

Πολλοί συνάδερφοί σας μίλησαν
για αποστασία. Έχετε και εσείς την
ίδια άποψη;

Νομίζω ότι αυτά ελέχθησαν πριν τον
ανασχηματισμό. Δε γνωρίζω αν σή-
μερα συνεχίζουν να έχουν την ίδια
άποψη.

Πάμε στον ανασχηματισμό. Πέρα
από τη δυναμική των πρώτων ημε-
ρών, μπορεί αυτό το σχήμα να πείσει
το πολιτικό σύστημα, τους ψηφο-
φόρους του ΠΑΣΟΚ αλλά τους αγα-
νακτισμένους;

Με την πολιτική αυτή κίνηση, που

εκτιμώ ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα, οι
πολίτες και κυρίως η αγορά πήρε μια
βαθιά ανάσα.

Ευάγγελος Βενιζέλος: Το κατάλληλο
πρόσωπο στην κατάλληλη θέση;

Αδιαμφισβήτητα το κατάλληλο πρό-
σωπο για πολλές θέσεις, μόνο που η
συγκεκριμένη θέση δεν εξαρτάται
μόνο από ένα πρόσωπο. Εξαρτάται
από τα οικονομικά πολιτικά, χρονικά
και κοινωνικά δεδομένα που πρέπει να
αναλυθούν να αξιολογηθούν ώστε ν
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο.
Και σε αυτή την προσπάθεια δεν φθά-
νει ένας. Απαιτείται συναίσθηση ατο-
μικής και συλλογικής ευθύνης όλων
μας.

Μπροστά μας έχουμε την ψήφιση
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμμα-
τος. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν το ναι
της Βουλής για να δώσουν την 5η
δόση. Θα περάσει;

Αν πετύχουμε την 5η δόση να την με-
τατρέψουμε σε 1η δόση μιας νέας οι-
κονομικής διευκόλυνσης, η οποία να
βασίζεται σε μια νέα δανειακή σύμ-
βαση μέσα από την οποία θα ενισχύε-
ται παράλληλα και η ανάπτυξη και η
κοινωνική συνοχή, τότε ναι είμαι σί-
γουρος ότι θα περάσει. Αυτό ήταν το
πρώτο βήμα , απαιτούνται όμως άμεσα
ακόμα δύο βήματα.

Ένα που θα αφορά το οικονομικό
κλίμα με την έγκριση της νέας δανει-
ακής σύμβασης, της έναρξης υλοποί-
ησης του ΕΣΠΑ και του Π.Δ.Ε και την
ρευστότητα της αγοράς, για την ανά-
κτηση της ελπίδας και της προοπτικής
για το αύριο, και ένα δεύτερο βήμα
που θα αφορά την κοινωνία με την
άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας , της
φοροδιαφυγής, της διαφθοράς με
ορατά αποτελέσματα, με βασικό όρο
τη δίκαιη κατανομή βαρών και την εξα-
σφάλιση ανεκτού επιπέδου ζωής όλων
των πολιτών. Απαιτείται λοιπόν να
προχωρήσουμε με το βλέμμα στην Ευ-
ρώπη, τα αυτιά στην αγορά και την
καρδιά στην πλατεία .

Γ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ:
Ο Βενιζέλος
κάνει για
πολλές θέσεις
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Δημοτικά

Αγαπητοί φίλοι,

Σχετικά με έγγραφο του
Εξωραιστικού – Εκπολιτι-

στικού Σωματείου Πανόραμα
Βούλας, με το οποίο προσέ-
φυγε ο ανωτέρω σύλλογος,
ενώπιον του Γενικού Γραμμα-
τέα της Περιφερείας, κατά της

ομόφωνης απόφασης με αριθμό 157/2010 του
Δήμου Βούλας, που ρύθμιζε το κυκλοφοριακό

της πλατείας Άλσους με σκοπό την ασφάλεια των
κατοίκων, έχω να δηλώσω τα εξής:
Στη παράγραφο 6 του ανωτέρω εγγράφου, ανα-
φέρεται ότι, ‘‘Μετά την ομόφωνη ψήφηση της πα-
ραπάνω απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο,
συζητήσαμε το θέμα με μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (τουλάχιστον επτά) συμπολίτευσης και
αντιπολίτευσης, οι οποίοι μας παρότρυναν να ζη-
τήσουμε την ακύρωση της απόφασης και επανε-
ξέταση του θέματος…’’. Αντιλαμβάνεται κανείς,
ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Στη μία περί-

πτωση, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, εξαπάτη-
σαν τον κόσμο της Βούλας, προτείνοντας ακύ-
ρωση απόφασης, την οποία οι ίδιοι είχαν
ψηφίσει, καταλύοντας κάθε ηθική και νομική τάξη
στο δήμο μας.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο συντάξας το έγγραφο
ψεύδεται, άλλως να κατονομάσει άμεσα τους
τουλάχιστον επτά συμβούλους που χρησιμοποί-
ησε σε δημόσιο έγγραφο, προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει ίδια συμφέροντα.

Αγαπητοί φίλοι,

Σας δηλώνω απερίφραστα, ότι ουδέποτε παρό-
τρυνα οποιονδήποτε, να ζητήσει ακύρωση από-
φασης Δημοτικού Συμβουλίου που είχα ψηφίσει
και κατά συνέπεια, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σημαντικό θέμα έχει δημιουργηθεί το τελευ-
ταίο διάστημα με την κυκλοφοριακή ρύθ-

μιση έξω από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Βούλας,
που προβλεπόταν στην απόφαση 157/2010
του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας και την
πρόδηλη αδυναμία τόσο της προηγούμενης
δημοτικής αρχής, όσο και της παρούσας, των
3Β, να επιλύσουν το θέμα.

Το θέμα της ρύθμισης έχει να κάνει με την υπο-
χρεωτική κυκλική πορεία που προβλέπει η από-
φαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου
και η οποία ερχόταν να καλύψει το κενό ασφά-
λειας έξω από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο, όπου ταυ-
τόχρονα με τα παιδιά που προσέρχονται στο
Σχολείο, διασταυρώνονται και τα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.
Η κατάσταση είναι σαφώς επικίνδυνη και ενώ
όλοι ομνύουν στην ανάγκη της ασφάλειας των
παιδιών, στην πράξη δεν τολμούν να ρυθμίσουν
το θέμα, φοβούμενοι το λεγόμενο πολιτικό (ή μι-
κροπολιτικό θα προσθέταμε) κόστος.
Σχολιάζοντας τη στάση του προηγούμενου δη-
μοτικού συμβουλίου Δ. ΒΟΥΛΑΣ, στο οποίο με-
τείχα ως δημοτικός σύμβουλος, θεωρώ ότι ορθά
το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε μία ομόφωνη από-

φαση, προκειμένου να λύσει ένα σοβαρό θέμα
(την 157/2010).
Και επειδή στον τοπικό τύπο καταγράφεται ότι
υπήρξαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, της τότε συμπο-
λίτευσης και αντιπολίτευσης, που παρότρυναν το-
πικούς φορείς να ζητήσουν ακύρωση της
απόφασης αυτής, οφείλω να διευκρινίσω ότι
προσωπικά δεν προέβηκα σε καμία παρότρυνση
περί ακύρωσης της σχετικής απόφασης του προ-
ηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
Το θέμα είναι ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ακύρωσε στην πράξη την απόφαση του,
διότι δεν την υλοποίησε.
Είναι σαφές ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή,
παραμονή Δημοτικών Εκλογών, δεν προχώρησε
στην υλοποίηση της απόφασής της, προβαίνον-
τας σε μικροκομματικούς συμψηφισμούς.
Παράλληλα, η προσφυγή επί της απόφασης,
απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Αττικής (10-
11-2010)
Από την άλλη πλευρά, η νέα Δημοτική Αρχή των
3Β, προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της άπο-
ψης του Συλλόγου Γονέων, που υποστηρίζει την
κυκλοφοριακή ρύθμιση και της άποψης του Συλ-
λόγου Πανοράματος, που απορρίπτει τη ρύθμιση
και θεωρεί ότι:

Α. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση της εκκλησίας
και οι ανάγκες της
Β. Η υπάρχουσα συγκοινωνιακή μελέτη θεωρεί-
ται από το Σύλλογο ελλιπής
Γ. Επιβαρύνεται όλη η πλατεία, ολόκληρο το
χρόνο.
Δ. Θεωρεί ότι η όλη ρύθμιση της κυκλικής πο-
ρείας δημιουργεί άλλα προβλήματα ασφαλείας.

Επί αυτών έχω να επισημάνω τα εξής:

(α) Πάντα όταν λαμβάνονται αποφάσεις, αυτές
πρέπει να στηρίζονται σε κάποιες αρχές, στη σχε-
τική επιστημονική γνώση και στην εμπειρία από
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
Θεωρώ ότι βασική αρχή που θα πρέπει να γίνει
ουσιαστικά – και όχι προσχηματικά – αποδεκτή,
είναι η ασφάλεια των παιδιών, κατά τη λειτουργία
του Σχολείου. Το σχολείο λειτουργεί διαρκώς
και με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση, τα
παιδιά διατρέχουν σημαντικούς κίνδυνους από τα
διασταυρούμενα αυτοκίνητα, μπροστά στην
πόρτα του σχολείου. (κινδύνους, τους αντιλαμ-
βάνονται καλύτερα αυτοί που τους βιώνουν)
Συνεπώς όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η κα-
τάσταση πρέπει να αλλάξει. Αν κάποιος υποστη-

ρίζει ότι πρέπει να μείνει όπως είναι, θα πρέπει να
το υποστηρίξει με επιχειρήματα.
(β) Η Δημοτική Αρχή οφείλει, μέχρι το άνοιγμα
των σχολείων, να έχει δώσει λύση στο θέμα.
Διαφορετικά θα έχει αποτύχει σε ένα κρίσιμο ζή-
τημα, όπως αυτό της ασφάλειας των παιδιών.
Προς το παρόν, η παρούσα δημοτική αρχή κρύ-
βεται με επιχειρήματα του τύπου «έχουν τελειώσει
τα σήματα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να προχωρήσει με μία
ξεκάθαρη πολιτικά στάση.
(γ) Οι λύσεις, στα θέματα που απαιτείται επιστη-
μονική γνώση, καταρτίζονται από ειδικούς. Στην
προκειμένη περίπτωση από συγκοινωνιολόγους.
Ας μην μιλάμε επομένως όλοι, ως ειδικοί για όλα.
(δ) Στη μεγάλη παράδοση της θρησκευτικότητας
της χώρας μας, αυτήν που ξεπερνά τα στενά το-
πικά μας όρια, τους περιορισμούς και υπολογι-
σμούς μας, γνωρίζω ότι το παιδί υπήρξε πάντα
ένα πολλαπλό και αγαπημένο σύμβολο. Το σύμ-
βολο αυτό ας το διαφυλάξουμε.
(ε) Πέραν της Δημοτικής Αρχής, όλοι μας, δημο-
τικοί Σύμβουλοι, Εκκλησία, τοπικοί φορείς και
σύλλογοι, θα έχουμε αποτύχει, αν δεν καταλή-
ξουμε και αν δεν δώσουμε μία λύση.

ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:
“Δεν είμαι ένας από τους ΕΠΤΑ”

ΓIANNHΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ:
Προτάσσουν το πολιτικό κόστος μπροστά στην ασφάλεια μικρών παιδιών
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Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το χα-
μένο πράσινο δύσκολα ανα-

πληρώνεται και η πατρίδα μας
δυστυχώς είναι η χώρα με το μικρό-
τερο ποσοστό δασοκάλυψης απ΄
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας.
Οι τελευταίοι πνεύμονες πρασίνου
της Αττικής μειώθηκαν δραματικά
από τις καταστροφικές πυρκαγιές
που σημειώθηκαν τα τελευταία χρό-
νια.
Οι δασοσκεπείς εκτάσεις του
Δήμου είναι μια ανάσα ζωής για
τους κατοίκους και τους πολυάριθ-
μους επισκέπτες μας.
Διανύουμε την πιο δύσκολη και επι-
κίνδυνη περίοδο του καλοκαιριού,
για πρόκληση πυρκαγιών και τόσο
η Δημοτική Αρχή όσο και η Δημο-
τική Ομάδα Πυρασφάλειας, σε συ-
νεργασία με τις Εθελοντικές ομάδες

των τριών Δημοτικών Ενοτήτων,
αγωνίζονται – σε 24ώρη και επταή-
μερη βάση – προκειμένου να δια-
φυλαχτεί το πολύτιμο και σπάνιο

πράσινο της πόλης μας.
Ο Δήμος μας μετά από ενέργειες την
Νέας Δημοτικής Αρχής, απέκτησε
και δεύτερο Πυροσβεστικό όχημα

από το ΣΠΑΥ, το οποίο θα επαν-
δρωθεί από έμπειρα άτομα της Δη-
μοτικής Ομάδας Πυρασφάλειας και
σε συνεργασία με τον υπόλοιπο πυ-
ροσβεστικό στόλο μας, θα πραγμα-
τοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη
περιοχή του Ενιαίου Δήμου μας.
Καλούμε όλους τους πολίτες να ΣΥ-
ΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ μαζί μας, στον
κοινό αγώνα και να συμβάλουν
ενεργά, με όλες τους τις δυνάμεις
στην προσπάθεια που καταβάλλεται,
για την πυροπροστασία της πόλης
μας καθώς επίσης να συμμετέχουν
ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ στον αντιπυρικό
μας αγώνα για την διάσωση του φυ-
σικού αγαθού του πρασίνου.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Δημοτικά

"Η προστασία του Περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας"

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Χωρίς ουσία και στερούμενη της οποιασδή-
ποτε σοβαρής επιχειρηματολογίας, επι-

βλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Δευτέρας (26/7) χάριν της παραταξιακής πει-
θαρχίας, η επικίνδυνη και ισοπεδωτική άποψη
του Δημάρχου στους δημοτικούς συμβούλους
της πλειοψηφίας.

Ο Δήμαρχος, προσπαθώντας να υποστηρίξει
την άποψη που έχει εκφράσει εδώ και εβδο-
μάδες σχετικά με τη διαχείριση των αθλητικών
χώρων του Δήμου, ανέπτυξε μια επιχειρημα-
τολογία περί δήθεν ασφάλειας των αθλουμέ-
νων και νομιμότητας η οποία δεν βασιζόταν
πουθενά. Στην ατυχή προσπάθειά του αυτή
που έπεσε βέβαια στο κενό εμφάνισε τελευταία
στιγμή, σαν άλλος ζογκλέρ τσίρκου που βγά-
ζει το κουνέλι από το καπέλο, υπόδειγμα λει-
τουργίας Νομικού Προσώπου αθλητικών
εγκαταστάσεων του 2001 που είχε δημοσιευ-
τεί ως οδηγός σε ΦΕΚ, και το παρουσίασε ως
Το Νόμο περί αθλητικών εγκαταστάσεων. Πα-
ρουσίασε δηλαδή ένα τίποτα κα προσπάθησε
να πείσει με αυτό !!!!!
Ο Δήμαρχος μετουσίωσε ουσιαστικά σε Νόμο
την ακραία άποψή του επί του θέματος, αναγ-
κάζοντας παράλληλα το σύνολο των παρευρι-
σκόμενων δημοτικών συμβούλων του
συνδυασμού του να τον στηρίξουν. Αρκετοί
εξ αυτών μάλιστα διαβεβαίωναν τους ανθρώ-

πους των συλλόγων μέχρι και λίγες ώρες πριν
την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα
αντισταθούν στην λάθος πολιτική του Δημάρ-
χου και επικεφαλής τους και θα υποστηρίξουν
τον συλλογικό αθλητισμό της περιοχής. Πριν
αλέκτωρ λαλήσει τρις όμως...
Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν να κα-
ταψηφιστεί από την παράταξη του κ. Κασιδό-
κωστα η μετριοπαθής και καλής προαίρεσης
πρόταση της Μειοψηφίας που κατατέθηκε με

σκοπό να βρεθεί λύση και να εκτονωθεί η
κρίση και διατήρησε τη διαχείριση των αθλητι-
κών χώρων του Δήμου στο υπό συγκρότηση
Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής, σε ένα όργανο δηλαδή
το οποίο σε σύνολο 15 μελών, οι 12 προέρ-
χονται από την πλειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο ένας εκπροσωπεί τους εργαζό-
μενους και μόλις 2 προέρχονται από την μει-
οψηφία (τι δημοκρατική ευαισθησία, το 58%
της πόλης βάσει του εκλογικού αποτελέσματος
των τελευταίων εκλογών να εκπροσωπείται με
13% στο νέο Νομικό πρόσωπο (!!!). Παράλ-
ληλα, από τους 12 εκπροσώπους της πλει-
οψηφίας, μόνο ένας (!!!) προέρχεται από τη
Βούλα και οι άλλοι 11 από τη Βάρη (3) και τη
Βουλιαγμένη (8).
Η απόφαση αυτή δυστυχώς, στηριζόμενη μόνο
στην επιβολή της παραταξιακής πειθαρχίας του
συνδυασμού του κ. Κασιδόκωστα, αφ’ ενός
θέτει επ΄ αόριστον σε ομηρία τους αθλητικούς
συλλόγους της πόλης μας αφ’ ετέρου προσπα-
θεί να τους χειραγωγήσει και να οδηγεί όσους
εξ αυτών δεν υποκύψουν σε ασφυξία και τέλος
σε αφανισμό.
Καταγγέλλουμε αυτές τις πρωτόγνωρες τακτι-
κές και μεθοδεύσεις και καλούμε ακόμα και την
ύστατη αυτή στιγμή τον κ. Κασιδόκωστα και
τους Δημοτικούς του Συμβούλους να αναθεω-
ρήσουν την ακραία τους στάση, άλλως πως
τους παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών για
τα ολέθρια αποτελέσματα των πολιτικών τους
στον αθλητισμό και την νεολαία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
"ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ"

“Τα προσωπεία έπεσαν”

παραπολιτικά

Πού είναι
η Δημοτική Αστυνομία;

Χάθηκε η Δημοτική Αστυνομία από την
πλατεία της Βούλας. Αυτό μας γνω-

στοποίησαν δημότες της πόλης, άτομα με
ειδικές ανάγκες, που βρίσκουν κατειλλη-
μένες τις αναπηρικές θέσεις παρκαρίσμα-
τος στην πλατεία και τη Δημοτική
Αστυνομία απούσα για να επιβάλλει την
τάξη.
Ο υπεύθυνος προϊστάμενος για τη Δη-
μοτική αστυνομία Παντελής Κασιδόκω-
στας τι άποψη έχει;
Αναμένουμε απάντηση αλλά προ πάντων
λύση του προβλήματος, γιατί είναι
ντροπή τα άτομα για τα οποία έχουν προ-
βλεφθεί οι θέσεις παρκαρίσματος να τις
βρίσκουν κατειλλημένες από ανθρώπους
που βαριούνται να περπατήσουν είκοσι
μέτρα...

Τίτλοι τέλους
για τον
Άγγελο Αποστολάτο

Το τέλος του δημόσιου βίου του έβαλε
ο τ. Δήμαρχος και νυν δημοτικός

σύμβουλος Άγγελος Αποστολάτος με την
παραίτησή του χθες, 25 Ιουλίου 2011,
πριν την έναρξη της συζήτης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης.
Οι λόγοι πολλοί, όπως είπε, αφορμή
όμως στάθηκε ο χαρακτηρισμός των
αθλητικών παραγόντων από τον Δή-
μαρχο, ως "νταβατζήδες' και η αποδοχή
του χαρακτηρισμού αυτού από τους συμ-
βούλους της συμπολίτευσης, αλλά και μέ-
ρους της αντιπολίτευσης.
Έτσι, η μακρά πορεία του στο δημοτικό
βίο της Βούλας παίρνει τέλος.
Να παραμείνει τον προέτρεψε ο Γρηγό-
ρης Κασιδόκωστας μιας που, όπως είπε,
θα ζητήσουν τα φώτα του για θέματα πα-
ρελθόντων ετών, όπως π.χ. το ιδιοκτη-
σιακό του δημοτικού αναψυκτηρίου
"ΝΟΤΟΣ", και τα βεβαιωθέντα και ανεί-
σπρακτα πρόστιμα παρελθόντων ετών.
"Παραμύθια της... Χαλιμάς", φώναξε ο
Άγγελος Αποστολάτος αποχωρώντας
από την αίθουσα.
Τη θέση του καταλαμβάνει ο Βασίλης Πα-
παδόπουλος. Έτσι το συνδυασμό ΔΑΔΑ
με ΟΡΑΜΑ θα εκπροσωπούν ο Βαγγέλης
Αποστολάτος (γιος του Άγγελου) και ο
πρώτος επιλαχών Β. Παπαδόπουλος ο
οποίος και στο παρελθόν είχε διατελέσει
δημοτικός σύμβουλος.
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δημοτικά

Ποδηλάτες
εν δράσει
ΗΟμάδα Ποδηλάτες εν Δράσει που συγ-

κροτήθηκε πρόσφατα ξεκινά τις ποδη-
λατικές διαδρομές της την Παρασκευή

5 Αυγούστου.
Η πρώτη διαδρομή θα ξεκινήσει από τη Βούλα
(αφετηρία του ΤΡΑΜ) και θα ακολουθήσει τη
Διαδρομή Παραλιακή Λεωφόρος - Δημαρχείο
Βούλας, Πλατεία Βάρκιαζας - Ελεύθερη Ακτή
Βάρκιζας - Πλατεία Βάρης - Λεωφόρος Βάρης
Κορωπίου - Παραλιακή Λεωφόρος - Αφετη-
ρία Τραμ Βούλας.
Ο χρόνος ποδηλασίας υπολογίζεται στις τρεις
(3) ώρες περίπου και περιλαμβάνεται σε αυτόν
μία ώρα στάση στην Παραλία της Βάρκιζας για
μπάνιο και ελαφρύ φατηγό (Το φαγητό μπο-
ρεί να έχει κανείς μαζί του ή να αγοράσει).
Το ραντεβού είναι στις 9 το βράδυ στην αφε-
τηρία του Τραμ στη Βούλα, πάρκινγκ α' πλαζ
στο Ασκληπιείο.
Παρακαλούνται οι ποδηλάτες να έχουν μαζί
τους μια ανταλλακτική σαμπρέλα, ένα μπου-
κάλι νερό και οπωσδήποτε φώτα εμπρός και
πίσω στο ποδήλατο.
Πληροφορίες: Άρης Μαλανδράκης 210-
9659.729.
Άλντα Μπενάκη 210-8950.378.
Μάκης Σταύρου 6077990887.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
για ποιότητα ζωής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εποχή μας η ανάγκη διεκδίκησης της ποι-
ότητας στη ζωή, γίνεται συνεχώς επιτακτικότερη,
καθώς διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες διαβίω-
σης χειροτερεύουν και παράλληλα βιώνουμε την
αυξανόμενη κρίση των κοινωνικών και ανθρω-
πιστικών αξιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
οδηγούμαστε σε ένα τρόπο ζωής που κύρια χα-
ρακτηριστικά του είναι η έλλειψη πνεύματος συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους
ανθρώπους, η αλλαζονική συμπεριφορά απέ-

ναντι στη φύση και η υπόκλιση στα « πολιτιστικά
» και «καλλιτεχνικά» υποπροϊόντα.

Ο σύλλογος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ για ποι-
ότητα ζωής, ιδρύθηκε για να αγωνισθεί με
σκοπό να διαμορφωθούν στην κοινωνία οι συν-
θήκες που θα διασφαλίζουν την κοινωνική δι-
καιοσύνη, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη
ανάμεσα στους πολίτες, τον σεβασμό στο περι-
βάλλον και τη διάδοση της ποιοτικής καλλιτεχνι-
κής και πολιτιστικής δημιουργίας, παράγοντες
απαραίτητοι για την ποιότητα στη ζωή μας.
Ως εκ τούτου οι βασικές αρχές στις οποίες στη-
ρίζεται η δράση του συλλόγου είναι:
Η οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας πρέπει να
στοχεύει στην κάλυψη των πραγματικών αναγ-
κών των ανθρώπων και στην διατήρηση των φυ-
σικών πόρων του πλανήτη.
Οι παρεμβάσεις στη φύση πρέπει να χαρακτηρί-
ζονται από πλήρη σεβασμό προς τα φυσικά οι-
κοσυστήματα ( δάση, ποτάμια, ακτές, θάλασσες),
τα οποία αποτελούν αδιαπραγμάτευτα δημόσια
αγαθά.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απο-
λαμβάνουν δωρεάν τις βασικές υπηρεσίες που
συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα της
ζωής, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική
ασφάλιση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η πα-
ροχή των οποίων είναι υπόθεση του κράτους.
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ανώτε-

ρος η κατώτερος εξαιτίας του χρώματος, της κα-
ταγωγής, των πολιτικών και θρησκευτικών του
πεποιθήσεων ή του φύλου του.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να συμ-
μετέχουν ενεργά και ισότιμα στην κοινωνική ζωή
και να έχουν αποφασιστικό λόγο στη λήψη των
αποφάσεων που τους αφορούν.
Η διεκδίκηση των σκοπών του συλλόγου, θα γί-
νεται με ειρηνικά μέσα.
Στηριγμένοι στις αρχές αυτές θα αγωνισθούμε
για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιη ορ-
γάνωση της κοινωνίας, γιατί μόνο μια παρόμοια
κοινωνία μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα
της ζωής μας.

ΑΡΘΡΟ 1
Ονομασία και Έδρα
Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία ΕΝΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ για την ποιότητα ζωής Ο σύλλο-
γος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει
έδρα του το Δήμο Βούλας-Βάρης-
Βουλιαγμένης.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοποί του συλλόγου είναι:.
1 Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς
την φύση και η προστασία του περιβάλλοντος
γενικότερα, έτσι ώστε να διατηρείται η αναπα-
ραγωγή των φυσικών πόρων που αποτελούν τη
βάση της ζωής.

2 Η προβολή και διάδοση των αρχών της αει-
φορίας και της βιωσιμότητας και η συμβολή στην
υλοποίηση των αρχών αυτών, με στόχο και το
περιβάλλον να προστατεύεται και ταυτόχρονα να
διασφαλίζεται η οικονομική ευημερία σε συν-
δυασμό βέβαια με την κοινωνική δικαιοσύνη.
3 Η προαγωγή του αισθήματος της αμοιβαίας κα-
τανόησης της φιλίας και της αλληλεγγύης ανά-
μεσα στους ανθρώπους.
4 Η διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση των
νέων με βάση τις αρχές που πιο πάνω αναφέρ-
θηκαν και ιδιαίτερα η ενημέρωσή τους για τη ση-
μασία της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος σαν ύψιστο δημόσιο αγαθό
5 Η διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πο-
λιτών στην ποιότητα ζωής με ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλα τα φυσικά οικοσυστήματα, που
αποτελούν δημόσια αγαθά, όπως και στις υπη-
ρεσίες υγείας, παιδείας, πολιτισμού. , αθλητι-
σμού και αναψυχής, η παροχή των οποίων
αποτελεί υποχρέωση του κράτους
6 Η προβολή και η διάδοση υγιεινού τρόπου
ζωής και διατροφής και κυρίως η διεκδίκηση για
παραγωγή και κατανάλωση τοπικών βιολογικών
προϊόντων.
7 Η διάδοση της αξίας της ανακύκλωσης και ο
περιορισμός της υπερκατανάλωσης ενέργειας,
φυσικών πόρων, τροφίμων, ειδών ενδυμασίας
και αντικειμένων χρήσης.
8 Η διάδοση και η καλλιέργεια όλων των μορ-
φών της τέχνης και του πολιτισμού (μουσική, θέ-
ατρο. κινηματογράφος, χορός, φωτογραφία κ.ά)
η ουσιαστική ενασχόληση με την παράδοση και
η προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς
9 Η καλλιέργεια των αθλημάτων που πραγματο-
ποιούνται στη φύση ( πεζοπορία, ορειβασία,
αναρρίχηση. ποδηλασία, κολύμβηση, ιστιο-
πλοϊα, κωπηλασία, καγιάκ, ράφτινκ, σέρφινκ, κα-
ταδύσεις, κ.ά), τα οποία εκτός από τη διατήρηση
της υγείας συμβάλλουν και στην ευαισθητοποί-
ηση για το φυσικό περιβάλλον
10 Η συστηματική ενασχόληση με τον αειφορικό
εναλλακτικό τουρισμό που εκτός του ότι αποτε-
λεί σημαντικότατο παράγοντα ήπιας και βιώσι-
μης ανάπτυξης, συμβάλλει τόσο στην προστασία
του περιβάλλοντος και τη δημιουργική αξιοποί-
ηση της παράδοσης, όσο και στην επικοινωνία,
αμοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη ανάμεσα
στους ανθρώπους και τους λαούς

Η "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" στηρίζει την Θέτιδα Βούλας

Επίσκεψη στην κλινική "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" πραγματοποίησε η ομάδα γυναικών της
Θέτιδας την Πέμπτη 30/6 στα πλαίσια της συμφωνίας των δύο πλευρών όπου

η "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" αναλαμβάνει ώς ένας απο τους μεγαλύτερους χορηγούς της ομά-
δας.
Την ομάδα εκπροσώπησαν η Πρόεδρος Κα Μαρία Σαλιαρέλλη, η Αντιπρόεδρος
Κα Ηρώ Βλαχάκη, το μέλος του Δ.Σ Κα Δήμητρα Τσουβάλα, ο νέος έφορος της
γυναικείας ομάδας Κος Τάσος Τριανταφύλλου, ο προπονητής Κος Παναγιώτης
Ιωάννου καθώς επίσης κ αθλήτριες όλων των τμημάτων του συλλόγου.
Την Θέτιδα υποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης της 'ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ" Κος Πέτρος Λυμπέρης ο
οποίος ξενάγησε τους ανθρώπους της ομάδας στην κλινική, κέρασε γλυκά λόγω
της ονομαστικής του γιορτής, δέχθηκε συμβολικά δώρα κ υποσχέθηκε στήριξη κ
αρωγή στην προσπάθεια της ομάδας στην φετινή της περιπέτεια στην δύσκολη Α2΄.

Σύσσωμο το Δ.Σ της Α.Σ.ΠΕ. ΘΕΤΙΣ ευχαριστεί την "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" κ προσωπικά τον Κο Πέτρο κ την Κα Χριστίνα Λυμπέρη για την στηριξή τους κ χαιρετίζει κάθε νέα τέτοιου εί-
δους προσπάθεια.
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ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ
Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας

Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες

κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA

Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιµής, το
Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί για καφέ και

ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή ποτό.
Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε έναν κα-

ταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για τους ευρύχω-
ρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, παρέχοντας
έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις ηλικίες, ενώ η ασύρ-
µατη δικτύωση στο Internet µετατρέπει το χώρο σε ιδανική επι-
λογή για τον επαγγελµατία και τον σπουδαστή. Φιλική
ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπηρέτηση κερδίζουν τις εντυπώ-
σεις, καθώς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα
ροφήµατα, snacks, χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς .
Για τους µικρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προ-
σεγµένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για ατέλει-
ωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο bar
αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προτάσεων coc-
ktails και blendings και τη µουσική να ανεβάζει ένταση.

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπουλου)
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